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 ערדלָאק עקיּברַאפליפ עטעוועקוטשעג יד ּפָארַא טיצ סעצייר ןַאיּבַא

 ןוא רעטצנעפ ןופ טעילָאר םעד ףױרַא טיצ רע ,ּפָאק ןרעביא ןופ
 ,דנַאװעגטעּב ןפיוא ךיז וצ ךיילג ןעניגַאּב ןכעלנירג קיטש ַא ןײרַא טזָאל

 ,רעירפ ךָאנ ,לָאמַא טימ עלַא ןעגניז ןָא ןּבייה בוטש ןיא סעקיראנַאק יד
 ןכָאנ קירַאנַאק ןייא טָאה ,גָאט ןקידנעמוקנָא םעד קידנריּפשרעד

 ןייק קידנעעז טשינ רָאנ ,ןלערט עכעלטע ןעמענ טוװאּורּפעג ןטייווצ
 .רעביא ןוא ןילַא ךיז רַאפ טמעשרַאפ ךיז ייז ןּבָאה ,ךיז םורַא טכיל
 ןײרַא גָאט רעד ןיוש טקוק טציא .טקַאהעגּפָא ןוא ךעלקירעזייה ןסירעג

 רעד ןופ פוטש רעד רעּביא ןגיוצעגסיוא טגיל ןוא רעטצנעפ ןכרוד
 יד ,ןעגניז יז ןוא -- עגָאלדָאּפ רעּבלַאה ַא זיּב בוש רעטשרעּבױא
 םוצ הלפּת ַא ןטכירּפָא ןטלָאװ ייז יװ ,לָאמַא טימ עלַא ,סעקירַאנַאק

 | ,טכיל וצ ןוא ןגרָאמ

 טקעטש רע ,ןטַארק ןיא טַאלַאכ.ןגרָאמ ןטיירּב םעד ןָא טוט ןַאיּבַאפ
 ךעטע53 ענרעּבליז טימ ךיש:קעטש ענעטעמַאס רעזַאקװַאק רָאּפ ַא ןָא

 ןטנפעעג ןכרוד ּפָאק {ןטרעּבױשעצ ַא סױרַא טקעטש רע ,ןטפָאהעגסיוא
 .ןגרָאמירפ רעד |ןיא קידָאכע ןוא ךיוה ךיז טצענעגעצ ןוא רעטצנעפ

 .סַאג רעכעלנירג רעקיד

 .ליטש זיא טַאטשנעירַאמ ןטרעקיוהעצ ןעמורק ןפיוא

 ,טירט ענרענייטש עריא טשַאװ סַאג יד ואוו ,לסייוו רעטגיילעצ רעד ןופ
 -עג ןוא ןביױש ערעטול ףיוא ךיז ןגייל ןוא ןעלּפענ עטכייפ ךיז ןעי
 ןיא שיגַאזגיז ךיז ןדיינש לגייפ עקידנעשטשיּפ ,רעכעד-לגיצ עטעטַאל

 ,סעניר ענעכָארּבעגּפָא ןוא םימלצ עשירעטסיולק ןכוז ןוא טפול רעד
 רענרעזייא רעד ןופ ןוא ךעלפייפ עשיקירּבַאפ ךיז ןגָארט טייוו ןופ זיולּב
 ןופ ןצכערק עטעטסָאררַאפ ,ןכליה עּפמעט ערעװש ךיז ןעלקייק קיִרּב
 ייֵז ןיִב ךעלנייפ עקישטיװק יד סיוא טּפעש ןַאיּבַאֿפ .טעּברַא ןוא ןזייא



5 
 ר עגגיז . 5

 ןיא טנַאה ןייא טימ ךיוה לָאמ עכעלטע טשטַאּפ רע ,סיוא ךיז ןעיירש
 רצגיאננעקַא רַאֹוטָארט םוצ ּפָארַא טיירש רע ןוא רערעדנַא רעד

 / :ףעטצנעפ ןייז

 .. לשזדַאשזד !גָאט ןיוש ,ישעדייז --
 קילעפוצ ַא ,רעכיילב ַא טייטש סָאװ ,ןרעטמַאלײזַאג ןכעלמורק ןבעג

 סעפע ןגעװַאב ןָא ךיז טּבייה -- ןגרָאמירפ ןכעלנירג ןיא רעקידנענערג
 ,רוגיפ רענעגיוגעגנייא ןַא ןיא סיוא םַאזגנַאל ךיז טליונק ןוא ליונק א

 ,ףײטש רוניפ יד טײטש עלײװ ַא .רעטרעקיוהעצ ןוא רעטליהרָאפ ַא|
 ךלַאֹּב רָאג ,ךיז םורַא גָאט םעד ןביילג טשינ טלָאװ יז יו ,טשוחרַאפ

 ןקעטש ןטימ ןָא טּפַאלק ,לָאמ עכעלטע ןגיוא יד רעּביא ךיז יז טּבייר
 : קידנצענעג ,ךיז טמורעצ ןוא ,ןּבעל ףיוא ןמיס ַא ,רענייטש יד ןָא
 ...?ַאה ַאה ַאה ..וַא ַא ,ַאה -
 ; רעטכעלעג ליומ לופ ַא סױרַא טזָאל סעצייר ןַאיּבַאּפ
 ...1צה ,עלעדײז טסעװעגפיוא , ..אכ ,עכ ,עכ --
 ּטָאק ןסײװ ַא טוײװַאּב ,ּפָאק םעד ּפָא טקעד רוגיפ עטרעקיוהעגסיוא יד

 ; ןייצ ןָא טמורע ןוא סעלדוק

 טייררעג טכַאנ עצנַאג ַא ,סרעבעל עשיטניה יד ,טעכוינעגנָא רעדיוו --

 .. .ךיז |
 ,רעקרַאטש טכַאל ןַאיבַאפ
 .,רעטכעװײטכַאנ ןטלַא םעד ,ףױא םיא טקעװ רע יװ ןגרָאמירפ ןדעי

 טשינ ןפוא-םושב ךיז לי רע .ןומוּפ ןבלעז םעד קידגעטש רע טגָאז
 *טעװעטַאשט, סָאד זַא ,רעכיז זיא רע ,למירד ַא טּפַאכ רע זַא ,ןּביילגוצ

 רע טרעקָאל סָאד ,סרעּבעל עשיטניה יד ,םיבנג יד ףיוא ױזַא סָאד רע
 ןעו ,ןַאד טשרע ןוא ,טרגּפעג ךיז טכַאמ רע סָאװ ,ףלָאװ ַא יװ ,ױזַא
 רע טעװ ןַאד טשרע ,טעּברַא טימ עמַאס רעד ןיא ןייז ןיוש ןלעװ ייז

 | ,ךיז ןזײװַאּב ,,ןסקַאװסױא | |
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 :ּםָאָק ןטימ םיא ףיוא טלקָאש ןַאיּבַאפ

 , .טייצ גנַאל , .עלעדייז ,ןוויוא ןרעטניה טייצ --
 ,טכַאװ רע זַא ,ןמיס ַא ,קֹורּב ןא ןקעטש ןטימ טּפַאלק רעטלַא רעד רָאנ

 : ןייצ ןָא טלדיז רע ןוא

 , ..טצכוינעגנַא . , ,סרעּבעל עשיטניה ,טקעמשעגמורַא --

52 

 ,ןעינק יד ףיוא ??עדוּפ , ןטלזיירקעג ןייז ףֹױרַא טמענ סעצייר ןאיּבאפ
 עג יד סיוא םיא טגָאװצ ןוא ףָאלש ןופ ןגיוא יד סיוא םיא טשיװ ר

 ,עווירג עטכידעג עטלזיירק

 .טנוה םעד ,סיוא םיא רע טגָאװצ ןגרָאמירּפ ןדעי
 רעד ןיא יילפ םיִא ַאּב טכוז'מ זַא ,ןרעג טשינ טָאה רע .טמורב לעדוּפ
 רעד ףיוא לסיּבַא טרעליוקעגרעּביא רעסעּב טציא ךיז טלָאװ רע ,עווירג
 רע רעדָא ,עגָאלדָאּפ רעד רעּביא ןגיוצעצ טגיל סָאװ ,לעפ רעשירגיט
 רעריּביס רעד ,"ןראזאטלאּב , טימ תוחוּכ יד טואורּפעג רָאג ךיז טלָאװ

 טשינ םיא טיג רענייז סָאעלַאב רעד זַא ,טסייװ רע רָאנ . . .ץַאק
 םַאזכרָאהעג רע טציז - סיוא טשינ םיא טקינײר רע זי ,ןסע וצ רעירפ

 .טײקילײװגנַאל ןופ ןגיוא יד טכַאמרַאּפ ןוא ןעינק סָאבעלַאג םעד ףיוא
 ,טייז רעקניל רעד ףיוא ןרעױא עניד יד רעּביא םיא טיירד'מ זַא ,טשרצ

 יניק ןיד ַא טימ ךיז טנייװעצ ןוא ןטלַאהנײא טשינ רעמ ךיז רע ןָאק
 :םיא טעשַארטס ןוא רעוא ןַא ןָא םיא טיִצ ןַאיּבַאפ רָאנ ,לכלוק שירעד
 .. .רעקוצ ןייק ןּבעג טשינ לעוו'כ םורָאװ ,ןגיל --
 ,ליטש ױזַא טגיל ןוא ןעיירד ןיא ןצנַאגניא ןייא לעדוּפ ךיז טעילוט

 ,זָאנ רעד ףיוא םיא ךיז טלעטש גילפ ַא וליפַא זַא ,קינעטרעטנוא ױזַא
 רעד זיולּב ,ןּפַאכ ןוא רעקעל םעד ןקעטשסױרַא טשינ ךיז רע טניגרַאפ
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 אה קיניײװעניא ןוא ךיז טנעװַאּב ןייבנקור רעד ,טרעטיצ רענייז ךיוב
 : רדסּכ טכָאק םיא

 , . .ררדרב -
 םיא טשיוװ רע ,קינייװעגיא ןופ ןרעיוא יד סיוא םיא טצַארק ןַאיבַאפ
 *יה יד ֹוצ וצ ךיז טרעה רע ןוא לזענ ענעריורפעג עטכייפ סָאד םורָא

 : רעמיצ ןטייוו ַא ןופ םיא ןפור טָאװ ,תולוק עקירעז
 ! טײעיע:עינַאיּבַאפ עינַאּפ ! עינַאיּבַאפ עינַאּפ --
 .טשינ טרעפטנע ןַאיּפַאפ
 רעד ןיא ןגייטש ןיא ןציז סָאװ ,ענייז סענוּפַאּפ יד םיא ןפור סָאד
 ןיוש יא רע שטָאכ ,םיא יז ןקעװ ןגרָאמירּפ ןדעי .בוטש רעטצעל
 ןַאיבַאפ רָאנ ,ןרעוװ יוט זיפ סיוא סעגרעג יד ךיז ןסייר ייז ,ףיוא גנַאל

 .טשיג יז טרעפטנע
 :ייז ףיוא זייב זיא רע
 *לעדוּפ, .ןייר ןטלַאה ךיז טנרעלעגסיוא רע טָאה עגייז ןשינעּפעשַאּב עלַא
 ךמַאו טימ עלעטסעק ןייז ךיז טָאה רע .קירעהעג יװ רָאג ךיז טלַאה
 .טכַאמרַאפ זיא *לטרע , ןייז וצ ריט יד ּביֹוא ,דניק ַא יװ ,טנייוו רע ןוא
 ?סיוא םיא טָאה רע זיִּב ,רעווש ןעמוקעגנָא םיא זיא *ןראזאטלאפ, טימ
 שוומעג םיא טָאה רע טייטש עלעטסעק סָאד ואוו ,ןעקנעדעג טנרעלעג
 לכ ףוס רָאנ ,ןטנָאװ יד ןעיצסיוא ,זָאנ רעד ןיא לָאמ ךס ַא ןלענשנָא
 ךיז ןליו סעגוּפַאּפ יד ."ראזאטלאב , ,טנרעלשגסיוא ךיז רע טָאה ףוס
 יד לָאמ ןייא ןייק טשינ ןצונַאּב ייז .ןענרעל טשינ לַאּפ סענייק ַאּב
 קידנעטש ןכַאמ ייז רָאנ ,טלעטשעגקעוװַא יז טָאה ןַאיּבַאפ סָאװ ,ךעלעטסעק
 -סױרַא ןרַאפ טקנוּפ ,שוילעּפַאק ןפיוא ,ןענַאיּבַאפ ,םיא רעדָא ,ךיז רעטנוא
 עלַא וצ יװ רעטעּפש ייז וצ ןיירַא רַאפרעד טייג רע .סַאג ןיא ןייג

 : סנטייוורעדנופ יז טלדיז רע ןוא ןשינטפעשַאמ ענייז

 . . .ַאשש . , .ענעטלָאשרַאפ סעּפלַאמ ,ליטש --
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 ."ןראזאטלאב, וצ ךיז רע טמענ ,"ןלעדוּפ , טימ קיטרַאּפ טרעװ רע זַא

 -נאלג עטעפ טָאה ,רעסיורג ַא זיא רע .ןגעקַא ךיז טלעטש *ראזאטלאג,

 סיפ עטשרעטניה יד סיוא טיצ רע זַא ןוא ןסנָאװ עפייטש ,רָאה עקיצ
 ןיוש זיא רע .עּפלַאמ ַא וצ טייקכעלנע לסיּבַא רע טּפַאכ ,ךייה רעד ןיא
 -- ןבעגרעטנוא טשינ ץלַא ךיז ליו רע רָאנ ,טייצ ַא ןענַאינַאֿפ ַאּב
 טעזרעד רע רָאנ יװ ןוא -- ןגָאװצ ןזָאל ךיז םיא ַאּב זיא ןטסגרע םִא
 ףיז רע טעשטרוק -- ךיש-קעטש יד ןיא ןוא קָארנגרָאמ ןיא ןענַאיּבַאפ
 .ַאב םעד ןגיוא ענירג טימ טקוק ,ןגיוּב ןבלַאה ַא ןיא ןצנַאגניא ןייא

 ,ןסנָאװ ענעגיוצעצ יד טפייטש ןוא ןײרַא ןגיוא יד ןיא סָאבעל

 םיא טקוק ןוא "ןראזאטלאכ, רעּביאנגעק קעװַא ךיז טלעטש ןָאיבַאמ
 עדייב ױזַא יז ןעייטש עלייוו ַא ,ןײרַא ןגיוא ענירג יד ןיא קירוצ

 יד טימ ןרעטיצ ,רעדילג עקנילפ יד ןפייטש עדייב .ךעלגעװַאבמוא
 זַא ,ןרעװ דימ רעירפ טעוו'ס רעװ ,ןגיוא יד ןיא ךיז ןקוק ןוא ןסנָאװ
 ,רעטנוא טשינ ךיז טיג *ראזאטלאב , ןוא עלייוו עשּפיה ַא ּפָא טרעיוד'ס
 ענעּבױהרַאֿפ ַא רעטנוא םיא טלעטש רע ,ןטוג טימ ןאיצַאּפ טװאורּפ

 : רעגניפ ַא טימ םיא טפור ןוא ןציז ןטעּב םיא טלָאװ רע יװ ,ינק

 . . ,וקרעזאטלא . , ,ראזאטלאּב --

 ,ןגעװטסעדנופ םיא טעּבפ רע רָאנ ,טשינ טפלעה סָאד זַא ,טסײװ רע
 טעשטרוק "ראזאטלאב , זַא ,טשרע ,ןבעגרעטנוא ךיז טרָאפ רע טעװ רשפא
 ךיז טיג - עּפַאל עטשרעדָאפ ַא סיוא טקעטש ,ןייא רעמייטש ךָאנ ךיז

 : טנוה םוצ לעפַאּב ַא טיג ןוא קירוצ קֹור ַא ןַאיּבַאפ

 8 5 08 ,לצדופ :-

 יוצ טגנערג ןוא ּבוטש רעד רעּביא ןגיוהב סיוא לייפ ךיז טזָאל לעדוּפ

 .קע ןסיורג םַאּב ןראזאטלאב ןּפעלש

 ."טרעל, יד ןָא טשרע ךיז טּבייה טציא
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 רָאה יד ןוא ?געג יד טימ *ןראזאטלאּב , רעּביא ןַאיצַאפ טייג לֹּכ םדוק

 קילדנעצ א ןָא םיא רע טלענש ךָאנרעד .טיוה עמַאס רעד ןיּב ףיט

 ; םיא טגערפ ןוא ןסנָאװ יד סיוא םיא טיצג ,זָאנ רעד ןיא לָאמ
 .. .? וקרעזאטלאּב ,טוג --

 ןפיױא ןָא םיא טוט ןוא לצלעה:םעלק סָאד סױרַא רע טמענ ךָאנרעד
 זיא לצלעה-םעלק סָאד .םירוסי ןיא ךיז טייגרַאפ ראזאטלאּב ,לדייוו

 ןָא םיא סע טוט'מ זַא ןוא טפלעה רעד ןיּב סיואננעל ןטלָאּפשעגניײא
 :פױרַא םיא טלָאװ'מ יװ ,םורַא גנונערּב ַאזַא םיא טמענ ,לדייװ ןפיוא
 םֹוצ קסיּפ םעד סיוא טגייּב רע .עטילּפ רעטילגעגנָא ןַא ףיוא טצעזעג
 רעמ ץלַא ,ךיז טײרד רע רעמ סָאװ רָאנ ,ןּפַאכנָא סע ליוו ,?פלעה

 סעיסלואונָאק ןיא ךיז טיירד רע ןוא קעװַא לצלעה סָאד ךיז טיירד

 .קע ןטמעלקעגנייא םענעגייא ןכָאנ געיעג קיכעליײיק ַא ןיא ךיז טגָאי ןוא

 טייצ טונימ ףניפ ,רעגייז ןפיוא טקוק ןוא לוטש רעד ףיוא טציז ןַאיּבַאפ

 ףניפ יד ,סרעזייו יד ףיוא טוג טקוק רע ןוא ןפױלמורַא ױזַא יז ףרַאד
 ףיוא ןלעדוּפ ןָא רע טצייר לייוורעד ,ךעלטקניּפ ןייגכרוד ןלָאז טונימ
 ַא ןיא ךיז ןגָאי תויח ייוצ יד יו טקוק רע ,ץַאק רעקידנצנַאט רעד

 :ןּפיִל יד טימ וצ טעקשטָאמס רע ןוא זיירק םענעגושמ

 , . ,רעקידעּבעל . , ,רעכיג . . ,ססּפ --

 לדייוו ןטימ טגיל ןוא טריסערדסיוא ןיוש זיא "ראזאטלאב, זַא ,טשרע
 .סעקירַאנַאק יד וצ ןיירַא ןַאיּבַאפ טייג - בוטש לקניוו ַא ןיא ליומ ןיא

 סעקירַאנַאק יד ןכלעוו ןיא ,רעסַאװ קַידורּב ךעלענַאװ יד רעּפַא טמענ רע

 ןלעג ןָא טיש רע .רעסַאװ שירפ ןָא טסיג ןוא ןדָאּבעגסױא ךיז ןצָאה

 ?עלפ ַא טימ סיוא טקינייר רע ,זיּפש טייצ תעל:תעמ ַא ףיוא קעשָארּפ

 רעציא ךיז טסעומש רע ןוא טייקניירמוא ןופ ךעלגייטש יד שיװרעד

 | : קירַאנַאק ןגנוי ַא טימ
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 + + ליפ ,ויפ ,"רעקיּפ, . . ,ויט ויט ,רעטסײמלעּפַאק --

 גנַאל טשינ ,רעטסּביל רעד םיא ַאּב *רעקיּפ , זיא סעקירַאנַאק עלַא ןופ

 .טּפַאכעגנײרַא *קאילּפאשט, ַא סעקירַאנַאק סנַאיּבַאפ ןשיוצ ךיז טָאה

 טסוה ַא יו ,ןקערק ןּבױהעגנָא ךיז רענייא טָאה ןעגניז ןטסעּב ןטימ ןיא

 : לָאמ עכעלטע ןפרָאװעגנײרַא ןוא ,טקיטשעג םיא טלָאװ

 | , . .ּפישט . . ּפַאשט . . ,ּפַאשט --

 ןענעז סעקירַאנַאק יד זַא ,טסייװ רע .שפנ:תמגע טַאהעג טָאה ןַאיּבַאפ

 טּבײה ג ךָאנ םיא עלַא ןעגניז ,ןייר רענייא טגניז ,רעּבײװ יד יװ

 .רעּביא ךיז רע טָאה ,שלַאפ עלַא דלַאּב ןעגניז ,"ןעילּפאשט, ןַא רענייא

 ַא טגנערּבעג םיא טָאה ךענעי ןוא רעטכעװיטכַאנ ןטלַא ןטימ טדערעג

 .טלעטשעגקעװַא םיא רָאכ ןצנַאג םעד טָאה רע זַא ,רעגניז ַא קירַאנַאק

 ,לּבָאנש םוצ רעגניפ ַא רעטנוא םיא טלעטש רע ,ּביל םיא טָאה ן;ניּבַאפ

 : םיא טימ טדער ןוא לגָאנ ןיא ןקיּפ ךיז טזָאל

 . . .ויכ ,"רעקיּפ, . . ,ויט ויט ,רעטסײמלעפַאק --

 ריפ יד ךרוד ,עסיורג ַא זיא ,ךיז ןטלַאה סעקירַאנַאק יד ואוו ,בוטש יד -

 -כײלַאּב יילרעכעלטע ךיז ןסייר ,טנעװ ןטייז עלַא ןופ סָאװ ,רעטצנעפ

 ןוא עכעלנירג ,עכעלטיור ףיוא בוטש יד ןלייטעצ ןוא ןײרַא ןעגנוט

 ךס ַא ןעגנעה טיפוס ןטבלעװעג ןקירעדינ םעד ףיוא ,ןלייט ענעדליג

 "ןענוז ןיא ךיז ןליּפש ןוא ,ענעזנָארּב ןוא עקיגרַאפ ,סרעלעט עכַאלּפ

 *עגסיוא טימ ןגיוצעגרעביא לּבעמ עקירעדינ עכייוו סָאד .גנַאגפױא

 יד טימ ןטייּב ןייא ןיא ךיז ןטלַאה ,ןלָאכַאשט עקיּברַאפ עטקירטש

 עטיירדעג יד ןוא ,ךעלעגָאי ןיא ןליּפש ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,ןברַאפ

 ן:ַאּפ עגרעּבליז ןיא ךיז ןרעטנָאלּפ טנעװ יד ףיוא רענרעה עשעשריה

 רעּביא טעלג רע ,לוטש ַא ןיא ןירַא םעװקַאּב ךיז טצעז ןַאיּבַאפ .ּביוטש

 יַאֹּב רעיײז ןופ רעפַא ןכירק סָאװ ,ןסנָאװ עצרַאװש עטלזיירקעג ענייז

 .רַאפ רע ,זָאנ:רעלדָא רעשעלּבָאנש ףרַאש ַא רעטנוא ןופ -- שינעטלעה
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 ןוא ןטייװצ ןפיוא םענייא סיפ עשירעטסיימצנַאט עקנַאלש ענייז טגייל
 .לגייפ ענייז טימ רָאכ םעד ןרידוטשנייא ךיז טמענ

 :נַאמָאק ,ךייה רעד ןיא רעגניפ ַא ףיוא טגייה ,ןּפיל יד טימ טפייפ רע
 טימ וצ טּפַאלק ןוא עלעק:טשןרָאשזיריד ַא טימ יװ ,םיא טימ טעוועד

 : סיפ יד
 , . .ַאװד .  .ויפ ,ויפ ,ויפ . , .זַאר ,ויט ,ויט ,ויט --
 יד טימ לייט ,ךעלעּבענש יד טימ לייט םיא וצ ןעקניוװ סעקירַאנַאק יד
 ךָאנ ךיז טגָאי *לעדוּפ , ,ןעמַאזוצ ןוא טכידעג ךיז ןעגניזעצ ןוא ,ךעלקע
 ,טקישעג ןוא ךינ לדער ַא ןיא ךיז טיירד ,ץַאק רעד טימ םורַא ץלַא
 ןופ ןוא -- ,קע ןשיצַאק ןקידובּכּב םוצ עדרָאמ רעד טימ ךיז קידנעיצ
 ןוא סעגרעג ערעייז סיוא סעגוּפַאּפ יד ךיז ןסייר ןרעמיצ עטייװ יד

 + ןרעװ בױט זיּב ןעיירש
 ...!ציעיע:עינַאיּבַאפ עינַאּפ - !.  עײע-עינַאיּבַאפ עינַאּפ --
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 .םערק יד ןענעז ןַאי ןקיליײה ןופ רעטסיולק ןּבענ *עקוװָאװַאלסינַאטס, ןיא
 .טנפעעג ךעלּבלַאה ןריט עטּברַאפעג

 ,ךעלשיט יד ןופ ןלוטש יד ּפָארַא טמענ לקיפישט ןסייוו ןיא ןירענלעק יד
 ,לגיּפש ןדנור ןּבענ טייטש ,ןיילַא אשאגלאמ אננאּפ יד ,עטסָאּבעלַאּב יד

 ןקיד ַא םורַא ךעלעזיירק עטריּברַאק עדנַאלּב עריא םורַא טיירד יז
 ,ןצַאלּפ וצ רעיש ,טסורּב עקזולּב עלוֿפ ריא טכַארטַאּב יז ; רעגניפ ןסייוו
 ײק שיצעק ריא טיצעצ ,קילג ןוא טייקרעכיז טימ לופ ,לכיימש ַא ןוא
 םעק *עטעװעטנַאילירּבעגסױא, עכיוה יד זיפ לרעדיוג םנּופ םינּפ קיכעל

 ."קערג, ןטמעקרַאפ ףייטש ריא ןיא
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 ,עלעטייק ןפיוא *לעדוּפ ןייז טשרע םוצ ןײרַא טזָאל סנצייר ןַאיּבַאֿפ

 םֹוצ טיירדעגסיוא אשאגלאמ אננאּפ יד קידנעעזרעד ןוא ,ןיײלַא ךיז ךָאנרע

 .ייורעטניה ןופ רעגניפ ץיּפש יד ףיֹוא וצ ליטש ךיז רע טרַאש ,לגיּפש

 טגָאז ןוא עילַאט עטסערפעגנייא עקיד יד םורַא ריא טּפַאכ רע ,סטכעל

 | :םירג םוצ

 עלעגייפ סָטד טפַאכעג ..,טּפַאכעג , --

 , ..עלעגייטש ןיא

 ןענַאיּבַאט לגיּפש ןיא ןעזעג טוג ץנַאג טָאה סָאװ ,אשאגלאמ אננאּפ יד

 זיא ס רֶעװ ,טשינ טשרמולּכ טסייװ יז יװ ,ךיז טכַאמ ,לטניה ןייז סימ

 :קערש רעטכַאמעג ַא טימ טיירש יז ןוא

 ...!רעװ ,עקיליײה עירַאמ ,זיא רעװ --

 רענעגיוּבעג ץיּפש ַא טימ ןעמַאזוצ ןּפיל עניד רָאּפ ַא וצ טגייל ןַאיּבַאפ

 ןוא קרַאק ןלופ ןשירעּבייװ םורַא ךעלעזיירק ענעסקַאלּפ יד וצ ןָאנ

 :עטסײמצנַאט ענייז טימ קנילפ ךיז טשטילג רע .ךיז רעטניה טכױלטנַא

 סנירענלעק רעד רעטניה ךיז טלַאהַאּפ רע ,עפַאק ןרעּביא סיפ עשיר

 ַא טימ רע טעּב ,זָאנ רעד רַאפ רעגניפ ַא טימ קידנזייוו ,ןוא עציײלּפ

 : עלעמיטש:תונמחר

 ...!עיע:עװעטַאר ..,!סניימ עלעצעק ,עװעטַאר -

 עצנַאג יד טימ טלסיירט יז ,טיירּב רעד ןיא טפיול אשאגלאמ אננאּפ יד

 לכיטנַאה ַא טימ טעכָאפ ןוא רעוש טעּפאס ,שיילפ טסערּפעגנייא דוּפ ףניפ

 :טפול רעד ןיא

 ...!רענייא קינרעּבײװ ,ופט !ןייצ רעטלַא ,עפ --

 טסעפ יז טלַאה רע ;ןירענלעק רעד ןיא ארומ רַאפ ךיז טרעמַאלק ןאיּבַאפ

 יכעלעג רַאפ ךיז טייגעצ ןוא ןעמַאמ ַא דניק ַא יװ ,ןעמונעגמורַא

 :רעט
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 עלענייפ סָאד טעשאלּפעצ ,יוא, -- -
 ,. .עלעגייטש ןופ,
 עלעסקיֿפ סָאד ןקָארשרעד ,עה;
 , , ,עלעסקיּב ןטימ,

 טּפַאלק רע ןוא לשיט ןייז ַאג קעװַא ןאיּבַאפ ךיז טצעז ,שיילפ ןּבָארג ןופ טשטילנעגמָארַא ןפיול םַאּב ךיז טָאה סָאװ ,לדנעג-ןקָאז עזָאר ַא ךיז טכיררַאפ ןוא לכיטנַאה סָאד קעװַא טגייל אשאנלאמ אננאפ דא ,טשרע
 :ןקעטש ןופ עקלַאג רענרענייצ רעד טימ

 ,,,!דנַאמש טימ עװַאק ַא !עװַאק א --
 .ידנציז קידנצנַאט ,ןוא ךיש ץיּפש יד טימ וצ טּפַאלק ,רעגניפ יד טימ טקַאנק ןאיּבַאפ -- ,ןייצ יד טימ טערישטש ןוא ךירפ ןקידתרגועמ ןסיורג םעד טצייהרַאפ עטּבילעג ענעשעמ ןייז ;ןסַאצּפָא יד טימ טקַאנק ,שדילעּפ .ַאק ןטימ טערַאװ ןאמגראפ רענעשעמ ַא ,ןגעוװַאפ ןא ?רָאַּפ ןשעמ ַא ךיז טּבייה ,סמיזעג ןפיוא ןוויוא ןופ .עקרוזַאמ ַא ןיא ךיז טייגעצ ןוא ,ןעגניז ןרַאפ ןטסוהּפָא טלָאװ רע יװ ,לָאמ עכעלטע רעּביא ךיז טקערק ןטסַאק-ליּפש רעד .ןטסַאק:ליּפש םענירג ןיא ןיײרַא טפרַאװ ןוא רעטסייט ןופ עבטמ ַא סיורַא רע טמעג ,םיא טגנַאלרעד'מ זיג ,לייוורעד

 :לוק ןפיוא רעטנוא רע טלַאה ,טייהרעק
 .,,אה ַאוה ,אהֹוה ,אנאד ,אנאד ,ייא --
 ןייז ןקילב עלעג טימ טקוק ןוא לעדוּפ טציז ?וטש ַא ףיוא ןבעגרעד

 ,ןגיוא יד ןיא סָאּבעלַא
 ,םענייז טנוה םעד ,רסומ םיא טגָאז ןאיבאפ
 רעקירעגנוה ַא יװ ,ןגיוא עטכַאמרַאפ ּבלַאה טימ ןוא קסיּפ ןקידרעטיצ ןעמורק.ַא טימ ,ךיוה טייקעג רע טָאה םעד ץוח .סיוא רעירפ טּפַאכעג ןוא ןעקנירט ןבײהנָא טעװ ,ןאיּבהפ ,רע זיּב טרַאװעג טשינ טָאה *לעדוּפ, רָאנ .רעקוצ טימ עלעצעט ַא טלעטשענקעװַא םיא רע טָאה ,גָאט עלַא יו
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 םיא רע זיא ,טגערעגפיוא סע טָאה ןענאיּבַאפ ,ןייב ַא טייק טנוה:ןסָאג

 םיִא טפעלשעגסורַא ,גנולש עמַאס ןויּב טנַאה רעד טימ ןכָארקעגנײרַא

 :לדנעמיר ןטימ םיא ןסימשעגנַא ןוא טייקסיז עטייקעצ סָאד

 .יי!ןעקיימסיוא ...!עגיײא המשנ עשיטניה ,טונימ יד ןעיימשסיוא --

 רע ,םיא ַאב טרעטיצ לזענ סָאד ,רעױא ןַא טימ טלקָאש "לעדופ,

 טָאה רע וַא ,טריפעג טכעלש ךיז טָאה רע זַא ,ןיילַא ןיוש טייטשרַאפ

 זיא רעגײז סָאּבעלַאב רעד זַא ,טליפ רע ,ןּפַאכ ױזַא טפרַאדעג טשינ

 ןָאק ,סעּכ ןיא ןייז ףרַאד רע גנַאל יװ רָאנ .טכערעג םָאקלופ ,טכערעג

 *עקוצ רעד טגיל וצרעד .ןענעכערסיוא טשינ חומ ןשיטניה ןייז טימ רע

 .ןייצ עקיציּפש יד טצייר ןוא ענוילס טימ לופ ,ךייוו ,טייקעצ םיא ןּבענ

 טָאה רע זַא ,ןמיס ַא ,ןרעױא יד פָארַא רעקירעדינ ץלַא טזָאל רע ןוא

 ןסיװ וצ ידּכ ,סָאּבעלַאּב ןייז ןופ גנוגעװַאּב רעדעי ףיוא טקוק רע ;הטרח

 טרעה רע ןוא ,ּפַאלק ַא ןופ ןטלאהאטסױא ףרַאד רע רבא סעכלעוו

 :רייר:ףָארטש ענייז קינעטרעטנוא |

 ..ירעטַאלדוק לוזייט ,ריד ןופ ןדניש ךיא לעװ טוה יד --

 ...ענעטלָאשרַאפ עּפלַאמ ,ןריפ ךיד ךיא לעװ לעציה םוצ --

 רענייז ןקור רעכייוו רעד ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא ןצנַאגניא טזָאל *?עדוּפ,

 יןופרעד טשינ ךיז טכַאמ ןאיגַאפ רָאג ןקוצ םיא ייּב ךיג ןָא טבייה

 עטיור עכעלטע ךיז טזייװַאב אשאגלאמ אננאפ ַאּב זַא ,טוג ץנַאג טעז רע

 ,ןמיס ַא ,ריא ַאב ךיז ןגעװַאּפ ןעמערכ יד ןוא ןגיוא יד רעטנוא ןקעלפ

 ,ןקעלפ עכלעזַא סױרַא ריא ַאּב ןטערט דימּת .ןענייוו ךיז טיירג יז זַא

 םעד ןא רע טלעטש סיעכהל וצ ריא ןוא ."ןלעדוּפ, ןָא טריר רע רָאנ יװ

 :טיירש ןוא לזענ ןכייוו ןיא טנוה םעד טלענש רע ,רעגניפ ןּבָארג

 .ייעיּפילש ןייק טימ לטגיּפ ןייק .. .!קיור --

 וצ וצ טפיול יז .ןטלַאהסױא טשינ רעמ ןיוש ןָאק אשאגלאמ אננאפ
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 =עג םוצ סעמערא עכייו עטעפ רָאּפ ַא סיוא טקערטש ,לשיס סנאיּבַאפ

 :לוק טרערטרַאפ טכייפ ַא טימ טיירש ןוא טנוה םענעגָאלש

 ...טנייפ ךייא גָאה'כ .,.רעדרעמ ,טייג --

 יז טצעז ןוא טנעה ערַאד יד סיוא יצ ַא קנילפ ןַאיּבַאֿפ טיג ָאד רָאנ

 - ןעינק עטסערּפעגסיױא ענייז ףיוא טייקרעווש רעצנַאג רעד טימ קװַא

 לסיּב ץנַאג ריא טימ קיטכעממוא ןציז טביילּב אשאגלאמ אננאּפ יד ןוא

 *קילג טלכיימש יז ןוא ןגיוא יד עלעכיט ַא טימ רָאנ טשיוװ יז ,סטעפ

 ;"ןלעדוּפ , וצ ךעל

 ...רעכעלקילגמוא רעריטרעמ ..,רעניימ גנילציל --

 ןשירעּבייװ ןסייו םורַא ןסנָאװ עצרַאװש יד טימ טעשזנָאלּב ןאיבאפ

 אשאגלאמ אננאּפ ןוא טייקכייו ןיא רעגניפ יד טימ טּבָארג רע ,םינּפ

 םענירג ןופ גיוא ןייק ּפָארַא טשינ טזָאל יז ,רעגניפ יד ףיוא םיא טקוק

 ןא םיא טמענ יז ןוא ,רעגניפ םעניילק ןפיוא טגָארט רע סָאװ ,ןייטש

 .:ןסנָאװ ץיּפש עדייג ַאּב

 ,..1וקנַאיּבַאפ ,ןעקנעש רימ וטסעװ לרעגניפ סָאד --
 :קידנעּפָאס ,טמורב ןוא ,רעטָאק ַא יװ ,ןסנָאװ יד טפייטש ןאיּבאפ

 ..ןעמוקפיורַא טסעװ זַא .,.ענייא ריומ ,רימ ֹוצ ןייגפורַא טסעװ זַא --

: 

 ןייז ןופ ןעגנַאלק ענרעפוק ןיינ טנָארטעצ רעגייז.סָאלש רעסיורג רעד זַא
 טזָאל רע ןוא לטייק ןפיוא *ןלעדופ, ןאיבאפ טמענ ,ךייה רעקידמערוט
 ןבענ "םוקמ, ןפיוא זיא סָאװ ,םויראווקיטנא םענעסָאלשעג ןייז וצ ךיז

 ,קײטּפַא רעד
 רע טלעטש ,סרעטסיולק יד ַאב סרעלטע יד םיא ןסירגַאּצ געוו ןפיוא

 .:קשח רעטנֹוא ייז טיג רע .ייז ןּבענ ּפָא ךיז
 .. ,ךעלעסּפעש ,טנװַאד ,טנוװַאד --
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 רע .ןעלטיה עטציװשרַאפ יד ןיא תועפטמ עניילק ייז טפרַאװ רע ןוא

 ןקעמשזמורַא ךיז טזָאל רע יאמלה ,*ןלעדוּפ, ןא לָאמ עכעלטע טסיימש

 / :רעגניפ ַא טימ םיא טָארד ןוא טניהןסַאג יילרע-לּכ ןופ

 !טסרעה ,ץַאק רעד טימ ןפָאלש ןיוש טסעװ ,"לעדוּפ, --

 סָאװ ,תיול רעשִיֹוג רעדעי רַאפ שילעּפַאק ןטרַאה טעניורב םעד טיצ רע

 טוג טרעֿפטנע רע ןוא רעטנעמצ ןעמערָא ןפיוא קירּב רעד וצ ךיז טיצ

 טרַאװ םויראווקיטנא םַּאּפ .געװ ןפיוא םיא ןסירגַאּב סָאװ ,עלַא ןגרָאפ

 ַא טימ ןוא ןירעלעּפ א ןיא יוג רערעטלע ןא ,שטנעמ ןייז םיא ףיוא ןיוש

 טימ ךערפשעג ןכעלפעה ַא טריפ ןוא ,םערא ןרעטנוא לטסעק שירעלַאמ

 ,טיגּפ ךעלגנעל טלַאק ַא טימ עיוג ַא ,קײטּפַא רעד ןופ ןירעריסטק רעד

 עטלַאק יד ריא טשוק רע ,ןירעריסַאק יד טשרע םוצ טסירגַאּב ןאיגאפ

 :םַארג םוצ טגָאז ןוא ,תואופר טימ טקעמש סָאװ ,טנַאה

 ,קעשטענוצעש , --

 . . .קעשטערָאװ ילַאצ ,

 טסירגלב ןוא םענַײז שטנעמ םוצ טנַאה ַא סױא רע טקעטשס ךאגרעד

 : ץיו א טימ םיא

 -- ,ָאדרַאנָאעל עינַאּפ --

 . ..!?ָאדרַאװט ישט אקנעימ

 ויא רע ,ןרעיוא יד ןיִב זדלַאה ןופ טיור טרעװ ןירעלעּפ ןיא יוג רעד

 ןתמא ןַא רע טסייה ןסייה ןוא ,לַאדעמ ןטלַא ןַא טָאה ,רעלָאמ ַא

 לָאמנײק םיא טפור ןַאיּבַאפ .אּבמערַאז װַאלסינַאטס : ןעמָאנ ןשיצירפ

 טימ ןוא ןעמענ עטכַארטעגסױא טימ םיא טפור רע ,ןעמָאנ םַאֹּב טשינ

 =רָאפ ןטימ *ָאדרַאנָאעל ,. םיא טפור רע רעדָא : וצרעד ןעמַארג ענדָאמ

 .טסנוק ןייז ןופ קזוח טכַאמ רע רעדָא ,יש טניוװ ַא ד ןופ ןעמָאנ

 ; טפָא םיא טפור רע |
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 רעגניז 2 2

 -- ,ושַאטס עינַאּפ

 ...!ישאדָאּפ םיווישק אנ שזרטסימ
 ןיא ןעמָאנ ַאזַא טימ םיא טפור רע ןעװ ,טנייט רע טָאה ןטסגרעמַא
 ןעגנעה טזָאל רע ןוא קײטּפַא ןיא ןירעריסַאק רעד ןופ טרַאװנגעג

 :לעיציפָא םיא וצ טדער רע ןוא טפול רעד ןיא טנַאה סנַאיבַאפ
 ...טלָאצעג טשינ ךיא םענ רַאפרעד ,ףעש עינַאּפ --

 ףיא טסילש רע ,עלעטייק ןפיוא ?טניה סָאד רעּביא םיא טיג ןַאיּבַאפ
 .ןײרַא קידנגייווש ןעייג ייז ןוא םויראוקיטנַא םעד

 טימ סעצייר ןַאיּבַאט רַאװקיטנַא רעד ,ךיז ןשיװצ טוג טשינ ןּבעל יז
 יז ןענעז לָאמַא .אבמערַאז װַאלסינַאטס רעלאמ םעד ,"שטנעמ, ןייז

 יז ןענעז טלָאמעד .גנַאל ןיוש זיא סָאד רָאנ ,םירבח עטוג ,סירבח ןעוועג
 .םעדיוּב ןייא ןיא טניואועג עדייּב ,ךעלמירוחב עגנוי ןעוועג עדייב
 עשיסַאלק געט עצנַאג טריּפָאק ייז ןּבָאה עדייב ,עקָארק ןיא לּביטש
 ,רעלטסניק עסיורג רָאג ,עסיורג ןסקַאװ יז זַא ,טניימעג ןוא רעדליב
 .רעלאמ ןסיורג ַא רַאפ ךיוא טציא ךָאנ ךיז טלַאה אּבמערַאז וװַאלסינַאטס
 קיצסופ רעכעה ןופ שטנעמ ַא ןיוש זיא רע סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ
 ןיא סעצייר ןַאיּבַאפ ַאב רעדליּב ןופ ראטארואטסער ַא זיא ןוא רָאי
 סָאװ ,סגױזַא סעּפע ןכַאמ טעװ רע זַא ,ךָאנ רע טביילג ,םוירַאװקיטנַא
 רע .םיא ןופ טכַאל ןַאינַאפ רָאנ ,ןרעדורפיוא טלעוו עצנַאג יד טעװ
 רע ןוא ןאגמערַאז ןיא טשינ ,ךיז ןיא טשינ ,ןַאיּבַאפ ,טשינ טּביילְג

 : גיוא ןייא טימ טקניוו ןוא ְךיֹוּב םענעזָאלּבעגנָא ןיא טפָא םיא טלציק

 ...!שַאטס ,עה ,ושַאטס -
  טשינ טזָאל ,םיא ןופ ּפָא ךיז טקור רע .טשינ םיא טגייווש אּבמערַאז
 עשיצירּפ עסיורג יד רעּצָא ךיז טעלג רע ,רַאילימַאמ ליפוצ ךיז טימ ןייז
 זַא ,ךיז ַאּב וליפַא טסייװ רע .זיא רע רעװ שינערעהוצנָא ןַא ,ןטנָאװ
 =נופ רָאנ ,סעכער סעּפע ךיוא טציא ךָאנ רע טלָאמ ,ליוװ ןַאינַאפ ןעוו
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 ןרצגגיז 7

 רעטסיימטסנוק ַא ןופ עזױפ רעד ןיא קעװַא ךיז רע טלעטש ןגעווטסעד
 : רעטרעװ עטלייצעג סימ טגָאז ןוא רעלדנעהטסנוק ַא וצ

 ...טלָאצעג טשינ ךיא םענ רַאּפרעד ,סעצייר רעה --

 רענעּבירטעגרעּביא רעכייוו ַא טימ סױרַא רע טגָאז סעצייר ןעמָאנ םעד
 . . ןגיוצעצ קרַאטש ,ןגיוצעצ ןוא ש * רזדלַאה

 ט:

 טגנעהרַאפ ןוא ןיזַאנַאמ ןייז ןופ עקרעילַאג רעד ףיוא טייטש ןַאי;פ

 טסעפ טיצ רע ,רעטצנעפ ןשיצענעװ ַא ןופ טפלעה ַא ךיּפעט ַא טימ טוג

 ןעעזרעד טשינרָאג ןָאק'מ יצ ,יונעג טכַארטַאּב ,ןּבױש טפלעה ַא םורֲא

 ַאֹב ךעלפעה טעּב רע ןוא רעטצנעפ+:ףיוה עקידרעּביאנגעקַא יד ןופ

 : ןאּבמערַאז

 טגיל ָאד טָא ,?ריט ןופ סערַאּפש יד ןּפוטשראפ טסעװ ,ושַאטס --

 ' , . .עטָאװ
 .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר אבמעראז

 .צנעפ ןוא ריט טסעפ ױזַא טגנעהרַאפ ןאיּבאפ ןעוו ,רע טסייוו ,קידנעטש

 טצּברַא עסואימ לקיטש ַא ןיוש רע טָאה ,עקרעילַאג רעד ףיוא רעט

 טקינײר רע ןוא - ןשלעפ וצ דליגיטסנוק רעייט ַא סעּפע -- ןָאטוצּפָא

 ףיוא טשינ טרעפטנע ןוא ןיטנעטרעט ןיא ןעלזנעּפ ענייז ןסָאיעג ךיז

 ןיילַא טגנעהרַאפ ןוא רעטצנעפ ןופ ּפָארַא טכירק ןאיּבאפ .דייר סנאיבאפ

 ןוא ןטשטיינקעצ ַא עגָאלדָאּפ רעד -עּביא סיוא טײרּפש רע ,לריט סָאד

 ,ןשטיינק יד וצ ,ןקעלפ יד וצ ןייא טוג ךיז טקוק רע ,טנווייל ןטרַאה

 רע ןוא טנווייל ןיא טעּברַאעגסױא טּפַאהנסיװעג ױזַא טָאה רע* סָאװ

 :עסנָאװ רעטלזיירקעג ץיּפש ַא טימ ןאּגמערַאז וצ טקניוװ

 ,תמא ,שיסַאלק .,.ןושאטס אה ,קַאז םעד טעגרַאעגסױא ןייפ --

 ...!ושַאטס



 טעּברַאעג ךס ַא טָאה רע .ןַאיּבַאפ ,טעּברַא ןייז ןופ ןדירפוצ זיא רע

 טָאה רע ,טלַא שיסַאלק יױזַא טכַאמעג יז טָאה רע זיּב ,טנווייל רעד ַאּב
 ןּבירעג ,סקַאװ טימ טרימשעג ,ןפָאטשרעיױז יילרע-לּכ ןיא טקייװעג יז
 טעװ ןיילַא לווייט רעד .טגיײלעגנָא זיא טעּברַא יד רָאנ ,ןיטנעּפרעט טימ
 ןסנָאװ ענייז טיצעצ רע ןוא ,!טעּברַאעג, זיא סָאד ןַא ,ןּפַאכ טשינ ךיז
 עייר עצנַאג ַא סוא טלעטש רע .זָאנ רעשילּבָאנש רעד רעטנוא ןופ
 ,ןעלזנעּפ סיוא טגייל רע ,סיירג ןוא ּברַאּפ יילרע-לּכ ןופ ךעלעשעלפ

 טנפע רע ,סענעּפ יד יװ ,עניד עכלעזַא ,עניד ןוא עקיד ,עניילק ,עסיורג

 בלח ,סקַאװ ךעלקיטש ןָא טגייל ,קַאיל ןוא ןיטנעּפרעט ךעלקעיָאלס ףיוא
 :ןאּבמערַאז וצ ןעלכיימש ףיוא טשינ טרעה ןוא קיגרעװ ןוא

 טנייה טסייה ןיײילַא טָאג ,ושאטס ,גָאט רעקיטכיל ַא רָאפ סָאװ --
 .. .ןריּפָאק | |

 ,דרע רעד ןיא לזנעּפ ַא טפרַאװ ןוא ןענאיּבַאפ ףיוא קילּב ַא טיג אּבמערַאז

 ?ואטסער ץוח ַא ,טגיײלעגרָאפ םיא טָאה ןַאיּבַאפ זַא ,לָאמ ןטשרע םעד
 עלעטסעק סָאד טּפַאכעג אּבמערַאז טָאה ,ןריּפָאק ךיוא ,רעדליּב ןריר

 :סעּכ רַאפ טמיושעג ןוא םערא ןרעטנוא
 טשינ ריד סע טעװ אּבמערַאז - ןגירשעג רע טָאה -- ,וקנַאיּנַאּפ --

 ,ןגייוש טשינ סע טעװ רָאנָאה ןיימ ,וקנאיּצַאפ ,ןייז לחומ

 -עג ןפיוא ןעמוקעג ןיא םיא .קיורמוא עלייוו ַא ןרָאװעג זיא ןַאיּבַאפ
 לכיימש ןעמורק ַא טָאה רע ןוא לקריצ:ײצילָאּפ עטנָאנ סָאד קנַאד

 ךיז רע טָאה דלַאּב רָאנ ,ןטכַארטוצ סעּפע ףרַאד'מ זַא ,ןמיס ַא ,ןָאטעג
 עכעלטע טקוקעגנָא םיא טָאה ןוא ןאבמערַאז רעבינגעק טלעטשעגקעװָא
 טניואוועג סע זיא רע יװ ,קילּב ןקיצנַאלג ןפרַאש ןייז טימ ןדנוקעס
 ךָאנ דלַאּב ,ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה אּבמערַאז .ץַאק ןַײז טימ ןָאט וצ
 =עגּפָארַא טימ ןייטש ןּבילּבעג ןוא ןטלַאהעגסױא טשינ סעגר עכעלטע

42 
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 1 רצגגניז ,י

 קירוצ ןאיּבַאפ טָאה - .טנעה עקירעּביא רָאּפ ַא טימ ןוא ןגיוא עטזַאל

 :עלעכיימש ַא טימ טגָאזעג ןוא טייקיור ןייז ןעמוקַאּב

 ++ ןוז ןייק ןייז טשינ טעװ גָאטימכָאנ ,ירפ ןעמוק ןגרָאמ טסעװ ,ושַאטס --

 יױװ ,ירפ ןעמוקעגקירוצ ,אּבמערַאז ,ןעמוקעגקירוצ רע ןזיא סנגרָאמוצ

 ,טגָאזעגנָא םיא טָאה ןַאיּבַאּפ

 טקוק רע ןוא .'ןָאט; סע רע טעװ טציא ךיוא זַא ,טסייוו אּבמערַאז
 ענייז טכַארטַאּב רע ,גנונעװַאּב רעדעי סנַאיּבַאפ ףיוא ןגיוא עּבירט טימ
 רע ןוא ןסנָאװ עקידעכַאל עטלזיירקעג ענייז ,ןגיוא עטרַאש עצרַאװש
 ךרוד טלמרומ ןוא לעזנעּפ םענעּפרָאװעגּפָארַא םוצ ןגיוא יד פָארַא טזָאל

 : ןייצ עטקַאהרַאֿפ

 ...רעשלווייט ַאדוי ...ַאדוי --

 רעשעלּבָאנש ןייז טימ טלכיימש ,םינּפ ןיא ךיילג םיא טקוק ןַאיגַאֿפ
 ןֹוא ,ןײרַא ליומ ןיא םיא יז טפיולרַאפ ,ךיז טכַאד ,טָא ,טָא סָאװ ,זָאנ

 ;ךעלטימעג טדער

 ןא ,'סנעבור, ַא טנייה ןכַאמ רימ ...ושַאטס ,ףיוא טשינ ךיד גער -
 ןטוג ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סנעּבור ןוא -- ,סנעּבור ןלעניגירָא

 ,..רָאמוה ןטוג ַא רָאג טימ ,. ,רָאמוה

111 

 לרער ַא טימ טזָאלב ,םויראווקיטנַא ןופ רעטצנעפ סַאּב טציז ןַאיּבַא טא
 םענעצלָאמשעצ לסיב ןפיוא ייס םַאזקרעמפיוא טקוק ןוא רעייפ ןיא 20
 ,למעלפ ןכעליולּב ןפיוא ייס ,עלעסיש ַא ןיא ךיז טלגנעלש סָאװ ,דלָאג
 *לעדופ, טציז לעטָאפ ַא ףיוא םיא ןבענ ,ןגיױא יד רַאּפ םיא טצנַאט סָאװ
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 רצגניז 2ה 7

 ל?רעייפ ןכעליֹולּב םוצ ארומ טימ וצ ךיז טקוק ,סיפ פטשרעטניה יד ףיוא

 | ,רדסּכ טסיג ןוא
 ,ןטכיררַאפ וצ ןײלַא ,ןָאט וצ ןיילַא ץלַא ,ןַאיּבַאפ ,עבט א טָאה רע
 - ףיז האנה טָאה רע .ביל רָאג רע טָאה דלָאג ןדימש .ןצווערטסיימ ןיילַא
 ךיז זומ ןוא ךיז טלגנעלש ןוא טדיז ,טכָאק דלָאג סָאד יװ ןקוקוצוצ
 רע טכַאמ וצרעד .ליוװ ,ןַאיּצַאפ ,רע יװ ,םרָאפ רעד ןיא ןסיגסיוא ךָאד
 *נפייז ןיא יורטש ַא טימ לגניי ַא יװ ,רעייפ ןיא לרער ןטימ ןצנוק
 קידנור ַא ןיא לסטעלפ סָאד סיוא טיצ ,זָאלּב ַא רע טיג ָאד .ןזָאלּב

 ַא טרעוו ןגיוּבנגער ןופ ןוא רעקרַאטש רע זזָאלב דלַאב ,ןגיוגנגער
 ןיא ץעגרע ףיט םיִא ַאג טגיל רעייפ סָאד זַא ,רָאפ טמוק םיא ,לעקַאפ
 ליה :ליװ רע רָאנ יװ ךיז ןופ סױרַא סע טוָאלּב רע ןוא ,דייוועגניא

 רַאפרעד ,ּפָארַא סע רע טגנילש -- רע ליװ :סױרַא סע רע טזָאל - רע

 יייק ַא ,עילַאק טרעװ לקיטנא ןַא סעּפע סָאװ ,לָאמ רעדעי זיא ,עקַאט
 ןאיבַאפ טלמַאז ,ּפָא ךיז טכערּב לרעייא ןַא ,רעציא ךיז טסייר עלעט
 טלקָאש *פעדוּפ , ,טדימש ןוא ץלעמש ןטלַא ,דלָאג ןכָארּבעצ ךעלקיטש ןָא
 רע .ןסינג ףיוא טשינ טרעה ןוא רעייפ ןרַאפ ארומ סיוא ןגיוא יד טימ
 טלציק סעּפע ,דלָאג ןטזָאלעצ ןוא בלח ןופ חיר םעד ןרעג טשינ טַאה

 ,רדסּכ םיא ַאּב טכָאק ןגָאמ רעד ןוא זָאנ רעד ןיא םיא -
 . . .דרררג ...רררּב --
 :םיא טקיורַאּב ןַאיּבאפ
 -ַאמ עלעדייא ןַא זיא'ס ,ןדיײל ןעמ זומ דלָאג ןופ !"לעדופ, ,דייל --

 .. .עירעט

 ןטכַארטרעּביא טלָאװ רע יװ ,לרייוו ןקירָאה םעד טבייהרַאפ ?לעדופ,
 לקעלג סָאד ןוא ריט יד ךיז טנפע לייוורעד רָאנ ,דייר סָאּבעלַאּב םעד
 ןוא לוטשרעטאפ ןייז ןופ ּפָארַא רע טגנירּפש - ןרעטיצ ןָא טּבײה
 רעד ,יטסנעג חלג רעד טמוק סָאד ,תולוק עכעלקערש טימ ךיז טליפעצ.|



 טנַאיבַאּפ טימ תונכש ןיא זיא סָאװ ,םוירַאנימעס ןשיחלג ןופ רָאטקער
 פִא טמוק רע :טוג ץנַאג ךעלטנגייא םיא ןָאק *לעדופ , ,םויראווקיטנא
 עגנַאל ענייז ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק רע רָאנ ,ןקיטנַא ןכוז רעהַא ןיירא

 ,רעלדנעה יד ןדיי יד ףיוא יװ טקנוּפ ,םיא ףיוא טליב רע ןוא טעלָאּפ

 רעיוא ןא ַאּב "ןלעדוּפ , ןא טמענ ןַאיּבַאפ ,ףיוה ןיא םיא וצ ןעמוק סָאװ

 :ןָאט ןטסנרע רעייז ַא ןיא םיא ףיוא ךיז טרעזייּב ןוא

 ..ןַאמ ןקיליײה ַא רַאפ ץרא-ךרד !רענייא טסיעטַא ,גייווש --

 טשינ םיא לָאז טנוה רעד ,סעלָאּפ יד טּבײהרַאפ יטסנעג חלג רעד

 :ןענַאיּבַאפ וצ טגָאז ןוא ןסייּבנייא

 ,..טנוה רעד יױזַא ,סָאּבעלַאּפ רעד יװ ױזַא --

 סעּפע טָאה רע זַא ,ןמיס ַא ,לכיימש ןפמורק א טימ טכַאל ןַאיּבַאפ

 ןפױא ןציז חלג םעד טעּב רע ,ןענופעג עלהאצמה ןייפ ַא ,טכַארטעגוצ

 .גיא ןופ למעזעב ַא סיוא טכוז ןײלַא רע ןוא - לשיט ןבענ לעטָאפ

 עקלמרַאי עשידנעלָאה ַא סעּפע ןָא טוט רע ,טכַאמעג ןרעדעפיעקשטיד

 ךיז טמענ ןוא רָאה יד ןּבױטשסױא טשינ ךיז לָאז רע ,ּפָאק ןפיוא

 עכעלטע וצ רע טמרַאװ ןטימ ןיא .ביוטש ןופ ןקיטנַא יד ןקינייר

 : ןיטסנעג רעטרעוו

 ...דטסציז וד לוטש סנעמעוו ףיוא שטָאכ טסייוו ,יטסנעג רָאסעּפָארּפ --

 קילּב ןרעװש ַא טוט ןוא טרָא ןופ ףייה ַא ךיִז טיג יטסנעג חלג רעד

 | ,ךיז םורָא

 *רעטנוא עלעסיב ַא םיא ַאּב ןיא טיֹוה יד רָאנ ,ךָאנ רעגנוי ַא זיא ר

 ,עיגאלאעט טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,יד סנטסרעמ ַאּב יװ ,ןזָאלבעג

 .עטַאװעשירַאנ לסיּב ַא ןוא רעטיול ,סיורג םיא ַאּב ןענעז ןגיוא יד ןוא

 סעיצקעלָאק עצנַאג טָאה רע ,ןטיײקכעלמיטרעטלַא ביל רצ טָאה וצרעד

 תמאפ טָאה רע .סעיווקילער עקילייה ןוא ןעניטשרוּב ,ךעלצטעקשַײקַאּבַאט

 ןנסירַאנימעס עגנוי יד ןשיװצ ןלייצרעד וצ סיוא טמוק םיא ןעװ האנה
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 סָאװ ףױא ,ןסעזעג זיא רע רעטרע עטלַא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ,ענייז
 .ירעד טקוק רע ןוא - .ןטערטעג טָאה רע תומוקמ עשירָאטסיה ערַאֿפ
 טימ לֹופ זיא טָאװ ,לוטש רעד ףיוא ָאד ןגיוא ערעטיול ענייז טימ רעב
 ,לסעועג ענעסירעצ סָאד טכַארטַאּב רע ;ןעיירעצינש ןוא ןעיירעצירק

 אד קילּב ַא טּפַאכ רע ; יורטש ןוא רָאה:דרעפ סױרַא ןקוק'ס ןענַאװ ןופ
 :קידלודעגמוא טגערפ רע ןוא ןענַאיּבַאפ ףיוא דלַאּב ,לוטש רעד ףיוא

 ...!סנעמעװ .,.?לוטש סנעמעװ ...?ונ ,ונ ,ונ ַא -
 ןוא דרָאּב יד שועטַאמ ןקילייה םעד למעזעּב ןטימ סיוא טצוּפ ןַאיּבַאפ

 | :ןסַאלעג טגָאז
 ...!"סלעדוּפ, לעיצעטס ."סלעדוּפ, ונ -- ?סנעמעװ --
 .רָאג ךיז רע טָאה לקיטש ַאזַא ףיוא .טלמוטעצ טרעװ יטסנעג חלג רעד
 םיא ךיז ןענעפע ןגיוא יד ,ןקַאּב יד ןעמַאלּפ םיא ,טכערעג טשיג טשינ
 ליװ רע ,סייוװש ַא סױרַא םיא טגָאלש ךילּפ ןפיוא ןוא רעטיירּב ךָאנ
 ףױא ךיז טלעטש רע ןוא טרָאװ ףרַאש ַא רָאג סעּפע ןעגנערגסױרַא

 =?גיכ ַא למעזעב ןטימ סיוא טּביײר ןַאיּבַאפ רָאנ .ךייה רעצנַאג רעד ןיא
 :ךעלפעה טגָאז ןוא זָאנ יד טָאג ןשיז

 ןָאק ,ןטגיה ןופ עטָאּפַאק רעד ףיוא ,רָאסעּפָארּפ ,קוק ַא ,בגא ,ּביג --

 ...סעזעג ןפיוא טכַאמעננָא טָאה "לעדוּפ,, זַא ,ןייז

 ,םויראװקיטנַא ןרעּביא םורַא יטסנעג חלג טכירק ,זנורּב ןצרוק ַא ךָאנ

 ןוא ןטָאג ןוא ןעגנונעכייצ ,רעכיּפ עטּבױטשרַאפ ןשיוװצ ךיז טבָארג

 :ןענַאיבַאפ וצ רעּבירַא טיירש |

 ףמיֹוא רעטשרע ןַא ןופ ןיא סקעדָאק רעשינײטַאל רעד ,עינַאיּבַאּפ --

 ...?רעטייוצ ַא ןופ יצ .עגַאל

 טיירש ןוא טנַאה ןיא למעזעּב ןטימ לרעטייל ַא ףיוא :ייטע ןַאיבָאפ

 :קירוצ



 ,,,רעטשרע רעד ןופ ,ינַאכָאק ,רעטשרע רעד ןופ -

 .ךעלקילג זיא יטסנעג חלג

 לילרע-לַּכ ןופ ןלעטָאפ עקידעקניה .טּפַאשגנע ןַא ןיא םוירַאװקיטנַא ןיא

 ,רעכיפעט ענעטּפָאהעגסױא טימ ןעמַאזוצ ךיז ןרעגלַאװ ּברַאפ ןוא ?יטס

 ענעכָארּבעגּפָארַא טימ סערּבַאלצדנַאק .עשינַאפַאי ןוא עשיזעגיכ ,עשיסרעּפ

 עטלקערּבעצ טימ םענייאניא ןגיל ןרער עטשטיינקעצ ןוא ךעלועלג

 יגיט ןוא סרעטָאק ענעלאיאמ .םילכ:םייל עשיגָאלָאעיכרַא ןוא ןטעלעקס

 ןגיל ןסונעװ ענרומרַאמ .ןעגנָאקַאּב ןציּפש רעלסערּב טימ ןענעז ןסיר

 עשירענײּבדנַאפלעה .רעניצוּפַאק ןוא ןלאטסאּפא עקידרעּב טימ ןעמַאזוצ

 :ליה .ןריטַאס ןוא סעּפלַאמ ענעזנָארּב םנסופוצ ךיז ןרעגלַאװ סָאהדוּב

 טשינ ןוא ןעלדיפ עטלַא טימ ןעמַאזוצ טקַאּפרַאפ ןגיל ןסקיפיצורק ענרעצ

 7 . . .סָאשטאקָאב עטרידוזנעצ

 ,ןגיוא עסיורג יד טימ ןיירַא טגנירד רע .טרעטשינ ,יטסנעג ,טכוז רע
 ,טנעייל ןוא סבעװניּפש לסיב ַא רָאנ ואו ,יוטש לטיּב ַא רָאנ ואוו
 -ַארט עשיכירג ןוא תולמּת עשינײטַאל ,ןטפירשפיוא ןוא סעמַאד טנעייל
 וצ טמוק רע זַא .ןטפירש עשימַארַא ןוא תולגמ עשיערבעה ,סעידעג
 ,ךעלדניטשרוּב ,ךעלעסיש:םי ענעדײשרַאּפ יד וצ ,ןטייקיניילק יד וצ
 עשירָאטסיה יילרע:לֹּכ ןופ םירביא עטפיורשעגּפָא ןוא ךעלדנייטשלזיק
 =יוצעגסיוא ךָאנ טרעװ ןוא סעטָא םעד ןייא יטסנעג טיצ ,ןעגױשרַאּפ

 ,רעטגנערטשעגנָא ןוא רענעג

 ןיא ןוָאלפָארַא סעּפע ףרַאד רע :שינעצשעג ַא רַאפ טציא טייטש רע
 .ּפָארַא ;עטָאּפַאק רעשיחלג ןייז ןופ ענעשעק רעטשרעטניה רעפיט רעד
 .עגמוא ענעפרָאװעגנָא יד ןופ קלח לטסטנזיוט ַא ,טייקיניילק א ןזָאל
 רעדיװ םיא טערט ךילּפ ןפיוא יװ טליפ רע ןוא ,ןטייקיניילק עטלייצ

 ,סייווש ַא סױרַא
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 'טרעדורעצ ןעװעג רע זיא ,"ןוטענ, סע טָאה רע זַא ,לָאמ עטשרע סָאד

 ענייז רעגניפ יד וצ זַא ,יעמוקענסיוא ןיא םיִא .טייצ געט עכעלטע

 סָאװ ,ךַאז ַא ,ןַאז עסואיט ערַאּבעזמוא ןִצ סעּפע טּפעלקעגוצ ךיז טָאה

 טגעלפ רע ןוא .ןשַאװּפָא טשינ רעמ רעסַאװ םוש ןייק טימ טעװ רע

 ,ןּבײרּפָא ןלעװ טלָאװ רע יװ ,עננַאטוס רעד ןיא טנַאה יד -דסּכ ןּבייר

 טקוק ,ןַאיּבַאפ ,רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה םעד ץוח .סעּפע ןשיװּפָא

 בייל ןיא ןירַא ףיט ױזַא םיא טלכיימש ןוא ןגיוא יד ןיא ?יפוצ םיא

 *ניירַא טשינ טייצ ַא עקַאט זיא רע .סיפ יד ןופ לגענ יד זיּב רעיש

 ןיא טּפַאכעגנָא םיא טָאה ןַאיּבַאּפ זא רָאנ .ןענַאיּבַאפ וצ רעמ ןעמולעג

 :ןָאט ןשירחוס רעייז ַא ןיא טדערעג ןוא לבוא םַאֹּב סַעג

 .ג . .1 רימ טימ ןעלדנַאה רעמ טשינרָאג ןיוש טסליוװ ,יטסנעג רָאטעּפָארּפ --

 ...1ןטייב טשינרָאג

 קידנעמוקוצ ,ןוא ןטפירשפיוא טנעיילעג רעטייוו ,ןעגנַאגעגטימ רצ זיא

 רעד ןיא ןזָאלעגּפָארא סעפע רעױיו רע טָאה ,ןטייקיניילק יד וצ

 רעדעי סע רע *טוט, ןָא טלָאמעד ןופ .ענעשעק רעשיחלג רעטשרעטגיה |

 :רעכיז ןצנַאגניא טשינ ךָאז ןייא רָאנ זיא רע .לָאמ

 ? טשינ יצ ,חור רערטיכ רעד ,רע טסייוו --

 ןדעדרַאפ טװאורּפ ןוא עננַאטוס רעד ןיא רעגניפ יד טּבייר רע ןֹוא

 : ןייצ יד ןענַאיבַאפ

 :עקלַאיל ענעײלעצרַאּפ סָאד ןבעג רימ טסעוו -- רע טיירש -- עינַאיּבַאפ --

 ןופ טעגרַא ןַא ,עלעטעקש=ןרָאה ַא רַאפרעד ןּבעג ריד לעװ ךיא  .על

 ...טרעדנוהרָאי ןטנעצעּביז עדנע ןופ יײרעקרעװטנַאה רעשיטיוזעי א

 רעד ןופ שטיינק ןטול ףױא טפַאכ רע ,קילּב ןקיטייז ַא טיג ןַאיּכַאפ
 ןוא ןזָאלעגּפָארַא ןּבָאה טרָאד ףרַאד יטסנעג סגניֹזַא סָאװ ,עננאטוס

 ;ןדירפוצ טלביימש
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 ..ןעז ןעמ טעװ ,ןעגנערּב טסעװ ,ןבעל יטסנעג ,טוג ,טוג --

 םיא טפרַאװ ,ןטיײקשירַאנ יילרעי?לּכ גָאט ןדעי רעטנוא םיא טקור רע

 ןוא "ןוָאלּפָארַא, יז לָאז'מ ךיז ןטעּב סָאװ ,ןכַאז עּפוק רעד ןיא ןײרַא

 ןוא ךיז טלטיור יטסנעג חלג ױזַא יװ ,גונעּת ןופ ךָאנרעד טלעווק רע

 ךיז טלָאװ רעדנילב א וליפא זַא ,ןסיבסנסיװעג עטלוּב עכלעזַא טָאה

 .דניז לקיטש ַא ןָאטעגּפָא טָאה רע זַא ,טפאכעג

 ןוא ביוטש ןופ םינּפ סָאד ךיז טקינייר ,עטָאּפַאק יד טצוּפ יטסנעג הלג

 ןופ ןּבילקעגסױוא טָאה רע סָאװ ,תומש עטלַא לסיּב ַא ףיונוצ טנייל

 רע ,סעצילָאּפ יד רעביא םורַא טכירק ןַאיּבַאפ .םוירָאװקיטנַא ןצנַאג

 אה סיוא טשַאװ רע ,ןאיציס ַא ןופ םַאר עטליגעג ַא םֹורֵא טשיו

 טבײר רע ,טייקניירמוא-ןגילפ ןופ זָאנ ץיפש ַא ץַציַאּפ ןכעלגינעק ַא

 ,דרָאּב רעטלדוקעצ רעד ןֹופ ּביטש םעד "השמ, סָאלעשזדנַא ַאב סיוא

 :םיא וצ טהנעט ןוא ךעלרענרעד יד סיוא םיא טצוּפ רע

 ...!עקשָאמ ,רענרעה ןָאטעגנָא ריד טָאה הקרוּפצ ,עקשאמ --

 רעד ןיא סיוא רעדיוו ךיז טיצ רע .טכָאקעגפיוא טרעװ יטסנעג חלג רעד
 :ךיז טקיטש ןוא ךײה רעד ןיא רעגניפ א שיחלג טּבײהרַאפ ,גנעל

 ...סָאד .,. ,זיא סָאד .,ןַאיצַאפ --

 עסואימ ַא טגיל ענעשעק ןיא םיא ַאּב זַא ,ךיז רע טנָשמרעד ךיילג רָאג

 טשינ טשרמולּכ טלָאװ רע יװ ,ךיז טדעררַאפ ןוא ּפָא רע טסוה ,ךַאז

 :דייר סנַאיּבַאפ טרעהעג = |

 רָאּפ יד רַאפ ןסיײרַאּב קרַאטש ךימ טסעוו -- רע טגערפ -- ,וקנַאיַאּצַאפ --

 ...?ךעלטעלב

 :טגָאז ןוא רענרעה יד "ןהשמ, ץלַא טצוּפ ןַאיּבַאפ

 ריד טימ רעניטקידענעּב ןתמא לשעלפ ַא ...ינַאכָאק ,דעמ לשעלפ ַא -

 .ןעקנירטסיוא ןעמַאזוצ ===
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 .גײא טָעה רע סָאװ ,תואיצמ יד ןופ ךיז טלכיימשעצ יטסנעג חלג רעד
 :זָאנ רעטּבױטשעגסיוא רעד רַאּפ רעגניפ ַא טימ טָארד ןוא טלדנַאהעג

 + י"א ...רעשַאנ א ןטסיב יא ,עיגטיבאפ ידי

 ןשיחלג םוצ ןיטסנעג טימ טייג ןוא לטייק ןפיוא *ןלעדוּפ , טמענ ןַאיּבַאּפ
 ,םוירָאטסיסנָאק

* 

 ,גנוגעװַאב-ןגרָאמירפ רעלופ רעד ןיא זיא *םוקמ , רעד
 עטשטעוװקעגנעמאוצ עכױה יד ןופ רעטצנעפ ץשיטָאג עלָאמש יד
 "טכענ=ךַאװ, עקידניז עקישיור יד ךָאנ וליפַא ךָאנ ןעלמירד ןרעיומ
 רעכעלײֵל ענעגנַאהרַאפ-קידורּב טימ טלעװ רעד ףוא ןקוק ןוא
 סָאװ ,ןָאקלַאב ןכעלמורק ַא ףיוא .ךעלדיילקרעטנוא עטיור עימ ןוא
 טרעטפול ,ּפעק יד טימ רעטנוא םיא ןטלַאה ןעיורפ עטלקערּבעצ עטעקַאנ
 .דניו טימ סיֿפ יד טליפעגנָא ,סעקטיימ עגעגנָאהעצ רָאּפ ַא סעפע ךיז
 טקוט ,ןוז רעד רַאפ ץלַא ךיז טשימ ץַאלּפ ןטיירּב ןענַאג ןרעּביא רָאנ
 סױרַא ןקעטש םירזח עטעליוקעג .טלמוט ןוא ךיז טגעװַאּב ,טרעטיצ ,ךיז
 ,סעלעּביצ ןשיוק ןופ .למיה ןעילב םוצ סרעטניה עטלָאגעג עטעפ
 עקידרעב:לעג ,רעּביײװ עטיור סיוא ךיז ןלייש ןרעיימ ןוא סעקרָאּב
 בייל רענרעזייא ןַא ואוו ,ּפמולּפ םַאּב ,תורוחס ערעייז וצ ךעלנע ,ןדיי
 .רוד ןעשוריה ,קסיּפ ןטנפעעצ טיירּב ןייז ןופ רעמַאװ ןעמָארטש טסיג
 ;ןײרַא רעירפ סָאװ ידּכ ,סעווירג יד ןיא ךיז ןסייּב ןוא דרעפ עקיטש
 ,ןעגנוי;עקטַאי .רעסַאװ עטירָאק רעקיכָאמ רעד ןיא ּפָאק ַא ןקעטשוצ
 עטעלָאיפ ןוא סעציילפ-לטסעװ עטקיטולּברַאפ עטיירּב טימ ןענױשרַאּפ
 ,תולוק טימ ןעיירש ,ןטסידרַאװג ענעסקַאװעצ טימ ךיז ןגירק ,רעמינּפ
 ,ןעגנַאזעג עשירעלטעּב ןוא ,תונז ןוא ךיור ,ןפנָארּג ןופ ענעסערפעגכרוד



96 
 רצגניז 2 א

 ןוא סױרַא שינעטכידעג ןופ ךיז ןסייר ,עכעלגנירדכרוד ,עקישטיווק
 : טפול רעסייה רעד ןיא ךיז ןדיינש

 הנבל ַא טימ ןוז ַא ןַארַאפ זיא'ס ,ןגָאז ןשטנעמ,--
 ...!םאר:אריארא.ראט,
 הנּתמ ןייק טשינ סע ןיא רימ רַאפ,

 ...!םאריארזארא:ראט,

 שוילעפַאק םעד טּבייה רע ,יטסנעג חלנ ןּבענ קידנגייווש טייג ןַאיּבַאפ
 רעייז ןסירגַאּב ךעלמיחלג עגנוי עקידנעיײגיײּברַאפ סָאװ ,לָאמ רעדעי

 ,םיא ַאּב טכַאל םינּפ ץנַאג ןייז ןוא ,רָאסעּפָארּפ ןטּבױטשעגסיױוא

 :סַאג רעד ףױא ןצזרעד סעּטע טָאה רע

 גרַאּב לסעג לָאמש ַא טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,קרַאמ לקניוו ַא ןופ
 ןוא ןזיוואּב עסקיש עטמעקרַאפיףייטש עדנַאלּב ַא סעּפע ךיז טָאה ,ּפָארַא
 -וצ ןעייג סָאװ ,ךעלמיטחוש עטרעדעפרַאפ עגנוי ייווצ געוו ןיא טלָאהרַאּפ

 ןליוו ,ךעלטיילעגנוי יד ,ךיז ןרעטנָאלּפ יז ,טעקטַאי "רעמוקמ, יד ןופ קיר
 ץעגייש רעקידמַאז ַא סעּפע טייטש טייז רעטייווצ ַא ןופ רָאנ ,ןפולטנַא

 .ןײרַא סעמערָא יד ןיא עסקיש רעד וצ ךיילג קירוצ ייז טּביירט ןוא
 ןוא לדליּב ןפוא םיא ץזייוו ,לּברַא םַאּב ןיטסנעג טּפעלש ןַאיכַאנ

 :םיא וצ טקניו

 ,..!עה ,יטסנעג רָאסעפָארּפ --
 טננילק ןוא טירט ןכיג ַא טכַאמ ,טייז ַא ןָא קעװַא טקוק יטסנעג תלג
 רעּביא ּפָארַא טגנעה סָאװ ,קָאלג םענעטָארד קידנעגנעהכָאנ ַא ַאּב ןֶצ
 יד ןופ *ןלעדוּפ, ּפָא טסייר ןַאיּבַאפ .ןַאקרַצּפ םענרענייטש ןטלַא ןצ

 ,ףיוה ןשיהלג ןליטש ןוא ןסיורג ןיא ןיירא טייג ןוא טניה עקידנפיולכַאנ

 .ָאק עצנַאג יד ךיילג ,ליטש יוזַא ,ליטע ןוא ליק זיא בוטש סחלג ןיא
 ,ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא לָאמַא טימ טלָאװ םורַא ןוא םורַא טלעוו עקידעכ
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 =לֵאק רענדָאמ ַא טימ ןעייוו ןּביוש ערעטיול יד ףיוא ךעלגנעהרָאּפ יד
 רעטעלּב עטליגעג ןיא ןענעז טנעװ יד ףיוא ןטעּפַאט יד ,טייקסייוו רעט

 ןשיווצ ןעייטש סָאװ ,ךעלעשטנעמ ענעטַאװ יד טימ דמָאז עלעג סָאד ןוא
 רעטניװ ּבײהנָא ןיא יו ,ןייר ,שירפ ױזַא ןענעז ,רעטצנעפ עלעּפָאט יד

 ,טגײלעגנײרַא ייז טָאה'מ תעּב

 ענעסָאגעגנָא יד ןיא ךיז טלגיּפש רע ,שיט ןטקעדעג םַאּב טציז ןַאיּבַאפ
 :לָאג יד טכַארטַאּב רע ,םינּפ ןייז ןדיײשרַאפ םיא ןזייוו סָאװ ,רעזעלג
 ןטיײרּפש ןוא דעמ ןוא ןייוו ןופ ּפָא ךיז ןגָאלש סָאװ ,ןלַארטש ענעד
 :דייר סיטסנעג וצ ןייא ךיז טרעה רע ןוא ,ךוטשיט ןרעּבױז ןרעּביא ךיז

 .קידענעּב ,,.טכעלש טסקנירט - יטסנעג םיא טרטומ - וקנַאיּבַאפ --

 ןעמֹוג ןיא .גנוצ רעד טימ ןּבײר םיא לָאזמ ביל טָאה רעניט
 ...ךעלטײרּבגינָאה ןסייּבוצ רדסּכ ןעמ ףרַאד וצרעד ןוא ..,.יֹוזַא טֶפ

 עטייווצ יד ףיוא טעװעקרָאק ,שַאלפ ןייא ּפָארַא טמענ ינידָאפסָאג יד זַא
 - ,לורלעה עטקיטָאלּברַאפ סָאד לטעוורעס ַא טימ סיוא טוג טשיװ ןוא
 ַא טימ ןדער ןָא טּבייה רע ןוא גנוצ יד ןיטסנעג ַאּב ךיז טרעטנָאלּפעצ

 :ןטסירַאנימעס ענייז וצ טדער רע יװ טקנוּפ ,ןָאט ןשירָאטעּפָארּפ
 ןייד רַאפ ארומ ּבָאה ךיא -- ךעלטימעג רע טצכערק -- ,עינַאיּבַאפ --

 , .לרֹוג
 ,רעהעג ןַאיּבאּפ רעד *טלעװ, רעסָאװ ֹוצ ,יטסנעג ,טשינ טסייוו רע
 רעסָאװ וצ ,םיא ַאּב ןייגרעד טלָאװעג טָאה רע יװ ,לָאמ לפיו ןיוש
 ףרַאד רע זַא ,םיא ךיז טכַאד לָאמ ַא ,ןבירשעגוצ זיא רֶע עדניימעג
 סיֹוא םיא טמוק לָאמַא .רעלעגנַאװע יד וצ ,ייז וצ ןעגנַאגעגרעּביא ןּבָאה
 וצ רעכיז סע זיא ,ןעגנַאגעגרעּביא זיא'ר ּבױא זַא ,טרעקרַאּפ טקנוּפ
 .נַאפ טימ שטנעמ ַא רַאפ ןענַאיּבַאפ טלַאה רע ,ןלױטַאק יד וצ ,ענייז
 ןָאק ,טגייצרעּביא רע זיא ,עיזַאטנַאפ טָאה שטנעמ ַא ּביוא ןוא ,עיזַאט
 עי יע
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 טמוק לָאמַא רָאנ ."ןעלוייא ענעקורט, יד וצ ,ייז וצ ןרעהעג טשינ רע
 רע זַא ,ךיוא ןייגרעּפיא טזֹומעג טשינרָאג טָאה רע זַא ,סיוא רָאג םיא

 ןַאיּבַאפ זַא ,טעז רע .סעקאדרעטּפאל יד - יײז ַאּב ןבילנרַאפ ךָאנ זיא

 סעומש ַא ןיא ןויפנײרַא םיא ליו רע ןעװ ,דימּת סיוא ךיז טיירד

 :ןקָאּפ םיא ליװ רע ןוא

 ןיא רעגניפ ייווצ ףיוא טּבייה ןֹוא ןענַאיּבַאפ ֹוצ רע טגָאז -- ,ןוז ןיימ -

 ןייז ?גיופ רעד ,עדוּב ןייז טָאה טנוה רעד ,ןוז ןיימ -- ךייה רעד

 - ...ןייז ןּבָאה זומ ,תויח יד ןופ גינעק רעד ,שטנעמ רעד ןוא ,טסענ

 - .. ,ןּבירשעג סע טייטש יו

 :זרעװרעּפ עטרירטסוליא עכעלטע שַאט:םעזוּב ןופ סױרַא טמענ ןַאיּבַאפ

 סענאנ ןוא ןכַאנָאמ ןופ ןעגנונעכייצ עטרירוזנעצ טשינ עכעלטע ,רעדליג

 :ןגױא יד וצ ןיטסנעג רעטנוא סע טגָארט ןוא

 ...!זיא סָאד טרעדנוהרָאי ןכלעוו ןופ ,יטסנעג ,טסייוו --

 םיא ַאב ןָא ןבײה ןגױא יד .טײיקטיור טימ ןסָאגַאּב טרעװ יטסנענ

 :םיא טרעטיצ ּפיֵל עטשרעטנוא ןַא ןוא ןצנַאלג

 .. .ּבֲאפ , ,.עינַאיּבַאפ --

 עיצקודארּפער ַא טזײװַאּב ןוא ךעלטעלב עכעלטע רטּביא טשימ ןַאיּבַאפ

 :דליּב-לייא ןַא ןופ

 ...טעּברַא עשינעילַאטיא ,לקיטנַא ןַא רָאג זיא סָאד ,ויניטסנעג ,עז ,עז --

17 

 ןסנָאװ יד ןוא רָאה יד סיוא ןַאיּבַאפ ךיז טריּברַאק ירפרעדניא קנו

 ףיוא ןוא ּפָאק םעד ףיוא סעקטַאש טימ גָאטימ זיּב םורַא טייג ןוא

 ,ןסגָאװ יד

 .ּבוטש ןיא ץלַא וצ טיירג רע ןוא ןענַאיּבַאפ וצ טסעג ןעמוק קיטנז
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 :רעזעלג םעד סיוא טעג רע ,םענייז םויראווקא ןיא גנונעדרָא טכַאמ רע

 ןוא לזיר ןוא דמַאז שירפ ןָא טגייל ,ןעלצרָאװ עשירפ טימ טנורג םענ

 ךיז ןשטילג ייז יװ ,ךעלעשיפ ענעדלָאג יד וצ וצ ךָאנרעד ךיז טקוק

 ךיז טלקיװ סָאװ ,גנַאלש םוצ קילּב ַא טּפַאכ רע .רעסַאװ ןיא קנילפ

 יד ךָאנ םוהַא ךיא ךיז טגָאי רע ןוא יָאלס םענרעזעלג ןדנור ןיא

 יַאּב ייז ףרַאד רע ,ייז טּפַאכ רע זיּב ,ךעלמירזח:םי ןוא סעקילָארק

 ךרַאּפ םעד טּפַאכעג לָאמַא טשינ טָאה ייז ןופ רעצימע יצ ,ןטכַארט

 ?ענסױרַא ךיילג רע ףרַאד ,ָאי ףיוא ןוא -- ,טײהקנַארק=ןגיוא ןַא רעדָא

 ןעײרשּפָארַא ירפרעדניא סנגרָאמוצ ןוא עטנוזעג יד ןופ הלוח םעד ןעמ

 : רעטכעוװיטכַאנ ןטלַא םוצ

 ..ושזדַאשזד ,ןגעוו טרעייא רַאפ טנייה סנטָארּבעג ַא ןַארַאפ ,עלעדייז --

 טוט רע ,םורַא גנַאל ךיז רע טשַאװ ,ןעמעלַא טימ קיטרַאפ טרעװ רע זַא
 קעװַא ךיז טצעז ןוא סּפינש םענעסעלטַא ןסייוו ַא ,קַארפ ןטסַאּפעג ַא ןָא

 ,ןלערט עטסיינ יד *רעקיּפ , רעטסײמלעּפאק טימ ןרידוטש
 .ערט ןוא ךעלקיטשצנוק ענעדײשרַאפ טזיײװַאּב רע ,טימ טלַאה *רעקיפ,
 ןוא ןקיּפ וצ רעגניפ םעד רעטנוא םיא טלעטש ןַאיּבַאפ ןוא ךעלעל

 ;ןטנעמילּפמָאק םיא טגָאז
 .. .רעטּבילעג "רעקיּפ, טוג ,טוג ...רעניימ ,רעטסײמלעּפַאק ,ןייפ --
 ,טס !ג וצ יטסנעג חלג רעד טמוק רעטשרע רעד

 :נַאבעגמורַא יד טימ ןגעקַא םיא טכַאל ןוא ריט יד םיא טנפע ןַאיכַאפ
 ךיז טלָאװ רע יװ ,סָאװטע יטסנעג ךיז טקערשרעד ,ןטנָאװ עטרישזַאד
 .ניפ ַא טּפַאכ רע ןוא טנַאידעמָאק ַא סעמע טימ םינּפילא-םינמ ןפערט

 ;ןעמלצ ךיז רעג
 ...דש ַא יװ םינּפ ַא ךָאד טסָאה -- ,קנַאיבַאפ ,יופט --
 ענעדיישרַאפ ןיא ךיז טלגיּפש סָאװ ,שיט םַאב קעװַא םיא טצעז ןַאיּבַאּפ
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 .עצ ,ןכוק ַא רעטנוא םיא טקור רע ,ךעלזעלג ןוא ךעלשעלפ עקיברַאפ
 :םיא טגָאז ןוא ןלייט טכַא ףיוא ןטינש

 טקנוּפ ןוא עינרעקוצ סאשאגלאמ אננאּפ ןופ זיא'ס ,סע ,יטסנעג ,םע --
 ...ןײלַא אשאגלאמ אננאּפ יד יװ ,סיז ןוא טעפ יױזַא

 .ךיז טלטיור יטסנעג

 רעד ףיוא קילּב ַא קילעפוצ לָאמַא עקַאט טּפַאכ רע זַא ,ךיז טנָאמרעד רע
 ,עפַאק ריא ייגרַאפ טייג רע ןעװ ,דימּת אשאגלאמ אננאפ רעקיזָאד
 ןופ טרַאװנגעג ןיא ןָאטעג טשינ לָאמנײק ךָאנ סע טָאה רע זַא ,תמא
 סעמע ןופ טלָאװ רע יװ ,תור רעד ,יױזַא טדער רע רָאנ ,ןענַאיגַאפ
 -טױא-טַאלג א ,קידבוטמוי זיא רע ,יטסנעג ,ךיז טלטיור רע ןוא ןסיוו
 רענעגייא רעד ןופ רעכעלקילג ַא ןוא רענעוטעגנָא:שירפ ַא ,רעטלָאגעג
 ןטלַאהעג גנַאל טשינ טָאה רע סָאװ ,דייר עגולק ענעגייא יד ןופ ,השרד
 ךָאנ םיא טקעמש זָאנ רעד ןיא .ּפָארַא ענאּבמא רעד ןופ םלוע ןרַאפ
 רע .טנַאה רעד ןיא ןשוק עשירעּבייװ ןוא ךיורייװ ,בלח ןופ חיר רעד
 רעד ַאּב טַאהעג טָאה רע לַאפנײא ןטוג רעסָאװ טציא טשרע טליפ
 יז טָאה רע סָאװ ,דייר עגולק יד, ןענַאיּבַאפ רַאפ רע טרזח ,השרד

 | ;*טגָאזעגנײרַא

 םוצ ןכילנעג זיא שטנעמ רעד - טגָאזעג יז ךיא ּבָאה - רעדניק -
 -עגיא לָאמ ךס ַא טלַאפ רע ,ףױרַא גרַאּב ךיז טעּפַארד סָאװ ,ןַאמגרַאּב
 ןוא רעכעה ץלַא טייג רע רעּפָא ,ןגַאזגיז טכַאמ ,רענייטש ןוא רענרעד
 טלַאפ'מ ןעוו זַא ,ןעניימ ןָאק רעדנילב ןֹוא רַאנ רעד רָאנ ,רעכעה
 .. ,טנורגּפָא ןזיב רעפיט ןוא רעפיט ץלַא ןלַאּפ ןיוש ןעמ זומ ,לָאמנייא

 ןסנָאװ עטרישזַאדנַאּברַאפ יד טימ טלכיימש ,שיט םַאב טייטש ןציּבַאפ

 ליװ סָאװ ,זָאה םענעטָארּבעג ןטימ ןבעג הצע ןייק טשינ ךיז ןָאק ןוא

 לָאז זָאה רעד זַא ,םעד ןיא טייג םיא ,קיסעמילָאּפ ןפיוא ןייטש טשינ
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 לסיּב ַא רעּבָא ,טייטש זָאה רעד .רעקידעגעל ַא יװ ןענַאגניא ןייטש

 טימ ןצנַאגניא טליפעגנָא ,רעקישיילפ ַא ,רעטנערּבעגוצ ַא ,קירלזממילש

 ,טיפ ענעטָארּבעג עניד ענייז ףיוא ךַאװש רע טייטש ,רעייא עטרַאה

 וצרעד ,עטַאװעשיקעל ,םורק רע טלַאה ליױמ ןיא עלעקשירטעפ} סָאד

 ,רע יװ ,סיוא טעז סָאװ ,סאס לסיּב ַא ןסָאגעגרעטנוא סנסופוצ םיא זיא
 רע ןוא -- ,ןָאטעגּפָא ךַאז ענויש ןייק טשינ סָאװ רָאנ טלָאװ ,זָאה רעד
 .עגסיוא עמורק טימ טקוק ןוא רעכעלקילגמוא ןַא ,רעקנילופ ַא טייטש

 טלַאה ןַאיּבַאפ ...טענייז טעּברַא לקיטש ןסואימ םעד ףיוא ןגיוא ענענור

 - :םַארג ַא טימ םיא טסיירט רע ,רעטנוא םיא

 ,לזענ סָאד ּפָארַא טשינ זָאל --

 ...לזעה ןיימ

 יד ןיטסנעג רעציא רע טסייר ,ןטלַאה טשינ ץלַא ךיז ליוו רע זַא ,רָאנ
 : םיא טעּב ןוא דייר עגולק

 ךיא לעװ ,לרעטניה סַאּב רעטנוא *םיא, וד טלַאה ,ןּבעל רָאטעּפָארּפ --
 ...סיפ יד ףיוא ןלעטשקעװַא םיא

 טסנרע טלַאה ןוא רעטלטױררַאפ ַא ,רעקידנענייש ַא טייטש יטסנעג
 ןטימ םיא טכיררַאפ ןַאיּבַאפ .קע םַאּב זָאה םעד לּפָאג ַא טימ רעטנוא
 עטרישזַאדנַאּברַאפ יד ךרוד ןיטסנעג טעּב ןוא סיפ עטשרעדָאּפ יד טַאלאס

 | ; ןסגָאװ

 ףרַאד'מ זַא ,םיא גָצז ...זָאה ןשירַאנ םעד ,לסיצ ַא ןײרַא םיא "גָאז,-
 .. .ךיז אב *ןלַאֿפ , ױזַא טשינ

 יד ּפָארַא ךיג ןַאיּבַאפ טּפַאכ ,ריט ןיא ןָא לָאמ ַא ךָאנ טּפַאלק'מ זַא
 ןפרַאד ,רע טסײװ טציא .ןענעפע טפיול ןוא ןסנָאװ יד ןופ סעקטַאש
 אבמערַאז טמוק טשרע םוצ .טקערָאק ,ךעלפעה זיא רע ןוא ןעיורפ ןעמוק
 רעטנוא ייז טריפ ןוא טנאלאג ןַאיּבַאּפ ייז טסירגַאּב ,ּכייװ ןייז טימ
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 אששגלאמ אננאּפ טמוק ייז ךָאנ דלַאּב .שיט ןטקעדעג םוצ טנַאה רעד
 :ןצנַאגניא טנייש ןַאיּבַאפ ןוא

 ..יעטיּב ,עטיּב ,ַא --

 ,קיסעמ:טסעג ,ךעלפייטש םלוע רעד טציז תלהּת

 ןייז ןופ ןטעשזנאמ עקיכעלייק יד ַאּב רדסּכ טיצ אּבמערַאז ווַאלסינַאטס

 טסערּפעגסױא טייקפייטש רעשיוג רעלעיצעּפס טימ ןענעז סָאװ ,דמעה
 יד .טעיליּפשרַאפ סעקניּפס ענרענייּב עסיורג ןוא עדנור טימ ןענעז ןוא
 :םעה קיטלַאװעג ןיא רע ןוא טיירדרַאפ שיצירּפ םיא ַאּב ןענעז ןסגָאװ

 ַא יװ רעמ טשינ זיא סָאװ ,בייו טרַאדעגסױא סַאלּב ןייז וצ ךעל
 ךָאנ סיוא ןקוק טנעה עקידרענייּב עריא ןוא ןירעטפעה עכעלנייוועג
 ןופ לּברַא ענעטֿפַאהעגסױא עלָאמש יד ךרוד רעכעלקנערק ןוא רעדנלע
 ,ךיילג טציז יז .ךעלנירג סעּפע סיוא ןעעז יז :עקוולּב רעגנע ריא
 =עגנָא ַאזַא טימ טציז ."לקערג, עדנָאלּב עניילק סָאד טמעקראפ ףייטש

 ; ןעקענאמ ַא יװ ,טייקנגיוצעגסױא רערַאד ןוא טייקשיצירפ רענעזָאלּב
 יז זַא ,סעּפע ןכזרַאפ םַאּב ףייטש יוזא ךיז ןגעװַאּב עריא טגעה יד
 ןַא טימ וצ ךיז טריר ַאּבמערַאז ..,לּפָאג ןטימ ןעמַאזוצ טעמּכ ךיז ןסקַאװ

 סע טלָאװ רע יװ ,לכאמ רעדעי וצ טײקיטכיזרָאּפ רעשיטַארקָאטסירַא
 םיא סָאװ ,לרעװַאג סָאד ּפָארַא טגנילש רע ,ןעױרטנָא קרַאטש טשינ

 .רעד רע ןוא ,זָאה םענעטָארּבעג ןפיוא קידנקוק ,ןּפיל יד וצ טגָאלש
 ערעּפא רעד ןיא יװ ,עיצַארג ַאזַא טימ רעלעט ןפיוא יורפ ןייז טגנַאל

 ;"עמַאמ, רָאג יז טפור רע -- ,ןטיײצלָאמ עכעלרעזייק ַאּב
 ...!סעקרענוא יצ טַאלַאס ןסע טסעװ -- רע טגָאז -- עמַאמ --
 ףיוא טפיורשעגוצ ןעװעג ריא טלָאװ יז יװ ,טנַאה ַא ּביײה ַא טיג יז

 בלֲאה ַא טימ ,זָאנ רעד רעטנוא סָאװטע טדער ןוא ,ךעלפיירש
 -  :;ןָאט ןשיזיוצנַארפ

 .. .טשינ ךיד ריגיטַאפ .. .ושַאטס ,קנַאד ַא --
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 יז טגנערב סאּבמערַאז יד ןופ טייקפייטש יד ,טציווש אשאגלאמ אנואּפ
 ןעמַאטש ןפרַאד סאּפמערַאז יד זַא ,טניימ יז .טײהנגעלרַאפ ַא ןיא ןיירַא
 אּבמערַאז יורפ ַאּב סָאװ ,סָאד וליפַא ,רעטצנעפ עכיוה יד רָאג ןופ
 ךיוא רעהעג ,עקזולב עשידָאמטלַא ןַא ןוא טנעה ערַאד עכלעזַא ןעגעז
 ריא טימ ייס טכעלש רעייז רַאפרעד ךיז טליפ יז .ןָאט ןרעסעב םוצ
 טעּפעשט וצרעד .רעדיילק עשידָאמ ענעילוט עריא טימ ייס ,טייקישיילפ
 .כװרַאפ טשינרָאג ליו יז ןוא ש'ט ןרעטנוא סיפ יד טימ ןַאיּבַאפ יז

 | ,..אּבמערַאז יורפ יװ ,זיולּב טקנַאד יז
 ..,ןריגיטַאפ טשינ ךיז עטיּג ...קנַאד ַא --
 ,וליפַא ךיז טכַאד סע זַא ,ױזַא ,טױר ןצנַאגניא זיא יטסנעג חלג רעד
 ןוא טיײקטגנערטשעגנָא ליפוצ ןופ ןָאק ,רעיוא ןרעטנוא ,קרַאק ןפיוא זא
 רעּביאנגעקַא םיא טציז אשאגלאמ אננאּפ יד .טיוה יד ןצַאלפפױא טולּב
 ,םיא טציװש ךילּפ רעד יװ טליפ רע ,סטעפ ןטריטלָאקעד ןצנַאג ןטימ
 רעמ ךָאנ ךיז רע טלטיור ןיילַא רַאפרעד ןוא ,םיא ןעמָאלּפ ןקַצּב יד
 .ניא רע טוָאל ,גיוא ןייק םיא ןופ ּטָארַא טשינ ןַאיבַאפ טזָאל וצרעד
 ,רעט סָאד רדסּכ ךיז טכיררַאפ ןוא רעלעט םוצ ןגיוצ יד ּפָארַא ןצנַאג
 ,לּפָאג ןפױא עקלֹוּפ ענעזָאה קיטש ַא טמענ רע ,זדלַאה םורא לטעװ

 :טגָאז ןוא שיילפ ןכייוו ןיא רעטעמ ןפרַאש ןטימ טצינש
 ,,,עגטעכַאלש ַא רָאג ...זָאה ַא ,עינעשזרָאװטס ענטעכַאלש ַא --
 - :סעמע ןלייצרעד וצ טייקכעלנעמ יד ןאבמערַאז טיג סָד
 א ןעװעג ךיא ןיּב טנגוי רעד ןיא - רע טגָאז -- ןטפַאשרעה עניימ --
 ,,,זײװנסַאמ ןסיש ייז געלפ ךיא .. ,ןזָאה ףיוא רָאטַאמַא רעקיטלַאװעג |
 :רעּביא ךיז טגערפ ןַאיּבַאּפ
 ,,,?זײװנסַאמ --
 ;רעװ .ןגיל ןקרַאטשוצ ַא טגָאזעג טָאה רע זַא ,טייטשרַאפ אּבמערַאז
 ןָאק רע רָאנ - .ןָא טנגוי רעד ןופ םיא ךָאד ןָאק ןַאיבַאפ רָאנ ,רעװ

43 
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 "סיוא ,ןאבמערַאז ,םיא לָאז סעצייר א סעּפע זַא ,ןזָאלועד טשינ ךָאד
 :בייו ןייז תודע ןַא רע טגנערּב - טפַאשלעזעג ַא ןשיװצ ןכַאל

 - רעטנוא טסוה ןוא טרָא ןפיוא ןגיל ַא ּפָא רע טגָאז - עמַאמ --

 ,. .דלַאװ ןיא טסקנעדעג ,עמַאמ
 :סעּפע ךיוא טלייצרעד אשאגלאמ אננאּפ יד
 טָאה לָאמנייא ,ךיוא סענרַאס ןסיש טגעלפ -- יז טגָאז - רעטָאפ ןיימ --

 . ..ךיוא ךעלענרַאס טַאהעג יז טָאה ,ענייא טכַארּבעג רע
 : ןגָאז וצ סעּפע ךיוא יטסנעג חלג רעד טָאה ףיורעד
 ןַארַאפ . ..תויח עקידנגָארט ןסיש וצ -- רע טגָאז - דניז ַא זיא'ס -
 טלָאמעד ןענעז תויח יד .דנַאי ףיוא ןייג טשינ רָאט'מ ןעװ ,ןטַאנָאמ

 , . ,"ענטָאק,
 ,םייחל ןָא טּפַאלק ןוא ןייוו טימ רעזעלג יד ןָא טסיג ןַאיּבַאּפ זַא רָאנ
 "רעכעלגעווַאּב ןרעוו ןעגנוצ יד ןוא ערעכעלטימעג רעמ ַא גנומיטש יד טרעוו

 ןעקנירט טשינ ןָאק רע .קידװעדער רעטשרע רעד טרעװ ַאּבמערַאז
 רַאנרעד טגייה רע .ּפָאק ןיא ןייװ רעד םיא טכירק ,ןגָאמ ןיא טָאטשנָא
 רעוועקארק ןופ ,טנגוי רעד ןופ תוישעמ ךיז ןענַאמרעד ,ןדער ןָא דלַאּב

 :זָאלג ַא ךָאנ זָאלג ַא קידנּפוז ,טיירש ןוא עימעדַאקַא

 -- ...1לביטש:םעדיוב ןפיוא עקָארק ןיא טסקנעדעג ,וקנאיּבַאפ --
 .,.עכעלקילג .....ןעוועג ןטייצ עכעלקילג רָאנ ,טרעגנוהעג טקה'מ

 :ּפָא טנקייל ןוא ןייװ זָאלג ַא ןופ טכלעה ַא ּפָא טפוז ןַאיבַאפ

 ...רעסעּב ןיא טציא ,..ןָא טשינ ךיז טּבייה'ס -- 1 עכעלקילג --
 : טכָאקעגפױא טרעװ ַאפמערַאז
 זַא ,זָאה לקיטש טעפ ַא טימ טסייּברַאפ ןוא רע טיירש -- עינַאיּבַאּפ --
 לעוו'ב ,עינַאיּבַאּפ -- ץלַאמש םענענַאטשרַאפ ןופ םיא ןצנַאלג ןסגָאװ יד

 .. .עקיטלאמעד ַא טונימ ןייא רַאפ ןּבעגקעװַא ץלַא ריד
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 ןענַאיּבַאפ ַאב ךיז טניפעג סָאװ ,ץלַא ףױא טנעה יד טימ טזײװ רע
 ,גנוניואוו ןיא

 : רעּביא םיא טסייר ןַאיּבַאפ
 ,ןרעגנוה יו ,ךַאז ערעסואימ ןייק ָאטשינ . , .טניירפ עניימ ,ןגיל ַא'ס --
 קיטש ַא ךָאנ ןעמולח וצ שטנעמ ַא רַאפ גנורעדינרע ןַא ,ןויזּב ַא זיא'ס

 ...טיורּב לּבעל ַא ךָאנ ,שיילפ

 .רָאג ןיוש יז ןבָאה ןכערּפשעג עכלעזַא ןיא ,רָאג ןגייווש רעּבייװ יד
 ןכַאמ ןוא רעדיילק יד .רָאנ ךיז ןטכַארטַאּב יז ,ןגָאז וצ סָאװ טשינ
 סָאד פָארַא טגנילש יטסגעג חלג רעד רָאנ .ןטנעמילּפמָאק קיטייזנגעג ךיז
 ,טגָאו ןוא ןייב םעד קעװַא ךיג טפרַאװ רע ,עקלֹוּפ לקיטש עטצעל

 ; ךיז קידנקעלַאּב
 עסיורג ַא זיא ןרעגנוה ..עיזַאטנַאפ ןייק טשינ טסָאה ,עינַאיּבַאפ --
 יד אב ןקורט ןעװעג זיא'ס ןוא :טגָאזעג טנײה סע בָאה ךיא ,ךַאז

 . . .ןופ ןלָאװשעג סיפ יד ןוא ןעמוג ןיא רענעמ
 טצונַאּב רע ןוא ,סנייז ןזייווסיוא אקוד ליװ רע .טשינ ךיז טזָאל ןַאיּבַאפ
 ןשיזָאה םענעבילבעגרעגיא םעד ףיױא ןָא טזייװ רע .טרָאװ ףרָאש ַא

 : טגָאז ןוא לרעטניה

 םיא ןגעװ רימ ןטלָאװ ,קירעגנוה טציא ןייז ןטלָאװ רימ ןעוװ ,טעז --
 . . ,םיא רימ ןבָאה ױזַא .. .ָאד טַאהעג זדנוא טלָאװ רע ןוא טריזַאטנַאפ

 ,ןיװ זָאלג לופ ַא ןײרַא טרעק רע ,ףיוא ַאּבמערַאז טגנירּפש ָאד רָאנ

 :טיירש ןוא דרצ רעד ןיא זָאלג סָאד טפרַאװ ,שזַא ךיז טענילכרַאפ רע זַא

 ,..ןיימ ,יורפ ןיימ טקידיײלַאּב טסָאה ...טקידילַאּב זדנוא טסָאה ,עינַאיּבַאפ --

 .קיציה רעייז ךערּפשעג סָאד קעװַא טייג טציא
 אשָאגלַאמ אננַאּפ טימ ךיז טּפַאלק ןוא זָאלג ַא ךָאנ זָאלג ַא טסיג ןַאיּבַאפ

 ;סױרַא גנילצולּפ טנייוו ַאּבמערַאז ,רעזעלג יד ןיא
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 ַא ,רעריּפָאק ַא רימ ןופ טכַאמעג טסָאה -- רע טגָאלק -- עינַאיּבַאפ --
 ןקילָאמַא םעד ...ַאּבמערַאז ןיימ קירוצ רימ ביג , , ,רעלדניווש

 | . . .ַאבמערַאז װַאלסינַאטס
 : טכַאל ןַאיּבַאּפ
 ' . .רעריּפָאק ַא ןעװעג לָאמ עלַא טסיב -- רע טגָאז - ,ַאגמערַאז --

 . . .עטכעלש רָאנ ,סעיּפָאק ךיוא ןענעז ןלַאניגירָא ענייד
 : ןכַאמ םולש טװאורּפ יטסנעג חלג
 טשינ טסגָאז - ןָאט ןכעלטפַאשנסיו ַא טימ רע טנָאז -- עינַאיּבַאמ --

 . . .קורדסיוא רעד זיא לַאניגירָא .קיטכיר
 : טרָאװ םוצ ןעמוק טשינ םיא טזָאל ןַאיּבַאפ רָאנ
 ,ןלָאמ ןייז טימ ַאּבמערַאז ,רעריּפָאק רימ ןענעז -- רע טגָאז - עלַא -
 ,תמא טשינ ,ןקיטנַא עניימ טימ ךיא ,דייר עגולק ענייד טימ וד

 . ..!ַאשָאגלַאמ
 .רַאפ ןוא םינּפ עטציהעצ סָאד רעלכַאװ ןטימ ךיז טליק ַצשָאגלַאמ .ַאננַאט
 עדייּב ןעייטש ייז .עקזולּב רעד ןיא לפענק ַא ַאּבמערַאז יורפ ַאב טכיר
 ,קיטייצכיילג ארומ ןוא תונמחר טימ ליגטנַאמ יד ףיוא ןקוק ; רעּבייװ
 ,רענעמ יד ףיוא ןקוק וצ טניואוועג ןענעז רעבייוו עטסָארּפ דימּת יוװ
 *עלפ ןיוש טפרַאװ ַאּבמערַאז רָאנ -- ןעייטשסיוא ץלַא זומ'מ עכלעוו ןופ

 .קירעטסיה טמוץַאּב ןוא דרע רעד ןיא רעש

 ךיד לעווכ ,ַאדוי ,ןטכעש ךיד לעווכ -- רע טיירש -- סעצייר --
 , . ,יצילָאּפ וצ ןבעגרעּביא

 טימ ךרוד םיא טמענ רע ,ןַאגמערַאז ןגעג קעױַא ךיז טעטש ןַאיצַפמ

 סע ןיא רע יװ ,טקנוּפ ןָא םיא טקוק ןוא ןגיוא עדנשטשילּב ענייז

 םוצ ּפָארַא ַאצמערַאז טזָאל ,רענייז ץַאק רעד טימ ןוט וצ טניואוועג

 .טריזיטָאנּפיה יװ ןייטש טּביילּב ןוא טנעה יד ךָאנרעד ,ןגיױא יד טשרע

 :טלעפַאּב ןוא עקּפאנאק רעד וצ וצ םיא טריפ ןַאיּבַאפ
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 ...םוירַאװקיטנַא ןיא ירפ ןעמוק ןגרָאמ טספרַאד .וצ ךיד גייל ,ַאּבמערַאז-

 טסייה'מ ואוו ,קעװַא ךיז טגייל ,דניק ַא יװ ,טגלָאפ ַאּבמערַאז ןוא-

 ןענַאיּבַאפ ףיוא טקוק יטסנעג חלג רעד ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןוא םיא

 רָאפ ןעמוק ָאד זַא ,ןָא ךיז רע טסיוטש סעּפע ,ןגיוא עטגנערטשעגנָא טימ

 ךָאנ רע טקוק ,ןשטנעמ ייוװצ יד ןשיװצ ןכַאז עמייהעג רעייז סעּפע

 חוּכ ןטכעלש ַא סעּפע ךָאנ יװ ךָאנ םיא טשרַאפ ,דשח טימ ןענַאיּבַאפ

 ריא טימ טריפ רע .אּבמערַאז יורפ רעד טימ רעּביא ךיז טדער רע ןוא
 רע ,תורּכיש ןופ דניז יד ףיוא ריא טזייו רע .,ךערּפשעג שילַארָאמ ַא
 ןופ טצנערג ןוא טצרעקולש ,רעטרעװ עשינײטַאל ךס ַא ןײרַא טשימ
 .גײרַא טנייה טָאה רע סָאװ ,רעּביא טרוח ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ליפוצ

 :םלוע םעד טגָאזעג
 קיטייצ יא קָאטשניײװ רעד ןעוו ןוא -- טגָאועג ייז ךיא ּבָאה -- רעדניק --
 ...קנַאשעג ןשילמיה םעד ןָא קנעדעג ,ןעניר ןטריּבלײא ענייד ןוא ןרָאװעג
 עזעװרענ טימ טּפֹוצ ןוא רדח ןטייווצ ןיא ןַאשָאגלַאמ טּפעלש ןַאיּבַאפ
 טעלג ןוא לדנייטש םענירג ןפיוא םיא טקוק יז ,ןעילוט עריא ןיא רעגניפ

 : ןסנַאװ ןציּפש עדייּב םיא

 ..,לרעגניפ סָאד טגָאזעגוצ רימ טסָאה ,וקנַאיּבַאפ --

 טימ ןפיל עלופ יד ריא טסײברַאמ ,לקניוו ַא וצ וצ יז טכיילש ןַאיּבַאפ
 ;גנַאלש ַא יװ טעּפיש ןוא ןייצ עפרַאש ענייז

 ...!זָאל ,,. עקסישט'דיומ סזָאל --

 ט

 ךעלקיטש ענעבילּבעגרעּביא יד ןַאיּבַאּפ טמענ ,קעװַא ןעייג טסעג יד זַא

 יז טוייּפש ןוא ענייז תויח יד ןיירַא טפור רע ,גרַאװרעקוצ ןוא זָאה
 ,םילכאמ עקידבוטמוי יד טימ

 ,טסעג עיינ םיא וצ ןעמוק ןפרַאד טכַאנרַאפ
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 עקירעדינ עלַא ןופ ,ןענַאיּבַאפ ַאּב ץנעט רָאפ ןעמוק טכַאנרַאפ קיטנוז
 ,םיצקש טימ סעטקיש ףיונוצ ךיז ןעמוק לטייוו םורַא ךעלסעג עמורק ןוא
 וצ טייג'מ ןוא ,סגירָאטײנ ערעייז טימ סרעשיפ ,ןעגנוי-דמַאז סנטסרעמ
 ,,.!הלילח ,טלָאצעג טשינ טמענ ןַאיּבַאפ ."ץנעט , ףיוא ןַאיּבַאפ ןַאּפ
 א ,רענַיד ַא רע יא וצרעד .ןצנַאט ןעניעל ןופ האנה זיולּב טָאה רע
 יד .םיא ַאּב ןצנַאט ןײלַא סיפ יד .רעקנילפ ענדָאמ ַא ןוא רעקנאלש
 קַארּפ רעד זַא ,ױזַא ,עטסַאּפעגניײא ןא ,עניד ַא ךיוא זיא עגייז עילַאט
 רָאה ןוא ןסנָאװ יד יװ ױזַא ןוא .ןסקַאװעגנייא יװ םיא ףיוא טגיל
 רעגניפ עגנַאל ערַאד יד ףיוא ןוא טלזיירקעג קיטלַאװעג ןענעז ענייז
 ןוא םיצקש יד םיא ןטלַאה -- ךעלדנייטש עטרילָאק ענעדיישראפ ןצילב
 טשינ לָאז רע טנעָאנ יװ ןוא .רעטסײמ-ץנַאט ןתמא ןַא רַאפ טעטקיש
 ןעמענמורַא טשינ לָאז רע שירוממ יװ ,ץנַאט סַאב עטקיש ַא ןקיררוצ
 רע ךיילג ,לחומ םיצקש-דמַאז יד םיא ןענעז ,עילַאט רעד ַאּב "ה"כ, ַא

 .ןופרעד ןּבעל ןוא ןַאמכַאפ ַא רעטסײמ-ץנַאט רעתמא ןַא ןייז לָאז
 רעד ףױא ןַאיּבַאפ טציז ,טסעג יד ,ָא ךיז ןעמוק יז זיּב ,לייוורעד
 ןסע יז יװ ,תויח יד וצ וצ ךיז טקוק ,רָאגיצ ַא טרעכיײר ,עקּפַאנגַק

 ;ײז טגערפ ןוא םילכאמ עקַאמשעג יד
 ...1עיױַאטנַאפ טָאה ןַאיּבַאס ,הרבח ,סָאװ ,ונ --
 ףיוא ןּביילג ץַאק רעד טימ *ןלעדופ, רע טסייה ,ןסעגעגּפָא ןבָה ייז זַא
 טצעז ןוא רעמלַא ןופ לּביב יד סױרַא טמענ ןײלַא רע ןוא רעטרע יד
 טנטצעל רע טנעייל ענייז רעכיּב עלַא ןופ ,לוק ןפיוא ןענרעל קעװַא ךיז
 טשינ ,עלעווק עטשרע יד ,רע טלַאה ,סלַאפנלַא זיא סע .לֹביּב יד רָאג
 .םעד ףיט טיצרַאפ ןוא קוטּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא טנעייל רע ןוא .עיּפָאק ןייק

 | ,רָאגיצ
 ןוא לָאז ןרעביא םֹורַא טיִלֹפ גילפ עסיורג ַא .םערַאװ זיא ּבוטש ןיא
 א ךָאנ לטעלּב ַא טשימ ןַאיבַאפ ןוא ןּבױש ערעטול יד רעביא טּפַאלק
 יי
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 ףעדליפ עטסַאפעגיץרוק יד ,ןצַאז עטקַאהעג יד ןלעפעג םיא ,לטעלּב

 ,לָאמ עטשרע סָאד ןענעייל סע לָאז רע יװ ,ןופרעד האנה טָאה רע ןוא

 ןגילנייא טשינ ליװ ץַאק יד רָאנ ,טגייווש ןוא ייּברעד טציז "לעדוּפ ,
 ןַאיּבַאפ יז טזָאל וצרעד ,קיצנַאלג ,ןסערפעגרעביא זיא יז .טרָא ןַא ףיוא
 רעדעי ןָא קע ןטימ ךיז טּבייר יז ןוא ץעק יד וצ סַאג ןיא סיורַא טשינ
 טימ קיטש עסואימ טכַאמ ןוא ןגיוא יד טימ קידהואּת טצנַאלג ײז ,ךַאז

 אב יז טּפַאכ ןַאיּבַאפ .טנוה השעמ םיא טימ ךיז טליּפש ןוא ?ןלעדופ,
 : וצ טסעפ טקירד ןוא קע ןפיוא טופ ןטימ ןָא ריא רע טערט ,השעמ רעד

 , . .!וקרעזאטלאּב ,טנרעל'מ סָאװ ,סיוא רעה ,קינרַאנעג טשינ ךיד ליֿפש --

 ןַאיצאפ ןוא ןייצ יד טימ טערישטש ,ןטגָאװ יד טפייטש ,טיירש ץַאק יד
 :טנרעל ןוא סופ ןטימ קע םעד ריא טמעלק

 טשינ ךיא טלָאװ ,וד טשינ ןעװו ,ליגיבא וצ טגָאזעג טָאה יווד ןוא, --
 ,וטסײטשרַאפ .. ,"ריקב-ןיּתשמ, ןייק וליפַא ריד ַאב טזָאלעגרעּביא

 , . .? "ראזאטלאצ |

 ןטימ לַאז םעד ןא ןליפ ןוא ןא ךיז ןעמוק ךעלרָאּפ יד זַא ,טכַאנרַאפ
 -- ,סנגָאמ ענעסעגעגרעביא ןוא ןעמופרַאּפ עטכעלש ,ןפייז עקיליּב ןופ חיר
 לָאמ עלַא טּפַאכ ,טקישעג ןוא ךיג לָאז ןרעּביא םורַא ןַאיּבַאפ טבעװש

 טלעוװ רעד ןיא םּתס ןעמַארג טגָאז ןֹוא עילַאט רעד ַאּב דיומ רעדנַא ןַא
 ? ןיירא

 ,יַאכיק עינ אקנעינַאּפ,

 , , .לַאכירוװ עינ ,שַאכָאק קַאי

 ןעייטש רעּבינגעקַא סַאג רעד ףיוא .קידנעלמוט ,סייה זיא לָאז ןיא
 ןייא ןיא ךיז טלַאה ןַאיבץפ ןוא ,טנעה יד ןא ןשטַאּפ ןוא גרַאװניײלק

 ,ןעיירד
 ,געלשעג טימ ּבוטש ןיא ןקעמש ןא טבייה וליפא רעטעּפש
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 טּפַאכ ןוא רעטייזצ רעד וצ עסקיש ןייא ןוֿפ ליפוצ טפיול ןַאיּבַאפ
 טשינרָאג ןיוש ,טנעה יד רעטנוא ןופ דיומ יד ץעגייש ַא ַאּב סױרַא
 טימ ץרַאק רעד ןָא ךיז טסיג ץעגייש ַא ַאּב .רעטסײמצנַאט ַא יו

 טָאװ ,ןָאה ַא יו ,טױרָאפ ּפָאק םעד קירעדינ ּפָארַא טזָאל רע ןוא טולּב
 שטילג ַא קנילפ ךיז טיג ןַאיּבַאֿפ רָאנ -- גנורּפש ַא ןּבעג ךיז טיירג

 ףיוא יײרשעג ַא טוט ןוא טנעה יד טימ שטַאּפ ַא טיג רע ,לַאז ןרעּביא
 :שיזיוצנַארפ עמַאס

 . .גַאװַא ןַא --
 םוצ טיפ עדייּב ףיוא גיוו ַא ךיז טיג ןוא טלמוטעצ ץעגייש רעד טרעוו

 ןייא ןופ רעדיוו טפיול ןַאיבַאמ ,טָארד ןפיוא עקטענָאירַאמ ַא יװ ,טקַאט
 ,לביטש קידרעטייוו א ןיא "ןליקּפָא/ טריפ ןוא רעטייווצ רעד וצ דיומ

 ,םיא טימ ןעייג ןדיימ יד

 :לןמ ייז טיצ רע ןוא לּביטש םענעי ןיא סעגוּפַאּפ רע טָאה ,סנטשרע

 ַא רַאפ םיא ייז ןטלַאה םעד ץֹוח ,גנידצלַא טפערט ןוא ךעלעטיווק

 טשינ ןגערֿפ ייז ןוא תונתמ ןּבעג ףרַאד רע זַא ,ןּביילג ,דימשדלָאג

 : טסיירד

 ןייז טוג טלָאװ לדנייטש ןטימ לרעגניפ עניד סָאד ,עינַאיּכַאפ עינַאּפ -- |

 ...ןרעגניפ ןיימ ףיוא

 :טמורּב רע .וצ טלקָאש ןַאיּבַאֿפ

 .. ,ןייז טוג . . ,ןייז טוג -

 ,טעּפָאס יז .ךיז טרעו דיומ יד .רעגניפ עזעװרענ סיוא טיִצ רע ןוא

 : טלמרומ

 : ...עינַאיבַאפ עינַאּפ ,..!ןרעה טעוו'מ ,עינַאיּבַאפ עינַאמ

 ןוא ןקילב עקיטייז טימ ןקוק ,ןעלּבַאנש עמורק סיוא ןעיצ סעגוּפַאּפ יד

 :קידנעיײרשכָאנ ,סיוא סעגרעג יד ךיז ןסייר |

 ...!עיע+ע+עינַאיּבַאפ עינַאּפ ...!עיע:עינַאיּבַאפ עינַאּפ --
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 ןפָארטעג ךָאז עכעלנייוװעגרעסיוא ןַא טָאה בוטש ןיא ןענַאיבַאפ .א

 =ירַאנַאק יד ךיז ןּבָאה ,שינרעטצניפ רעטכידעג ַא ַאּב ,טכַאנ ןטימ ןיא

 .ףָאלש ןופ ןענַאיּבַאפ טקעװעגֿפױא ןוא ןעגנוזעצ גנילצולּפ סעק

 ,קערש טימ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ןַאיּבַאּכ

 רע זַא ,ןפָאלשרַאפ לָאמ סָאד טָאה רע זַא ,ןעמוקעגסיוא תלחת זיא םיא

 ַא ןעװעג זיא םיא ןוא ,ןײרַא גָאט ןיא ליפוצ טלמירדעגנײרַא טָאה |

 טכַארטעג ןוא ןגיוא יד ןּבירעגסיוא ךיז טָאה רע ,ןיילַא ךיז רַאפ השוב

 :ןיילַא ךיז ןגעוו ןעקנַאדעג עטכעלש

 רעטלַא ןַא ןיוש טסיּב - ךיז וצ טלמרומעג רע טָאה -- וקנַאיּבַאפ --

 ,.,טייצ .,,עלעדייז ,ןוויוא ןרעטניח טייצ ןיוש .,. ,חרּת

 -רעד ןוא רעטצנעפ ןרעּביא טעילָאר םעד טקורעגפױרַא טָאה .רע זַא רָאנ

 קירוצ ךיז רע טָאה ,טכַאנ ענעטכױלַאּבײַאג עלעקנוט קיטש ַא ןעז

 רעמיצ ןטייווצ ןיא ןגירשעגניירַא ןוא ערדלָאק רעד טימ טקעדענרעביא

 : ןיײרַא

 עמ ףרַאד טכַאנַאב ,רעטסײמלעּפַאק רעה ,,,טייצ ךָאנ ,"רעקיפ,--

 , . ,ןפָאלש
 ןּבָאה סעקירַאנַאק יד רָאנ ,ןפָאלשניײא קירוצ טלָאװעג ןיוש 'טָאה רע

 קידנעשטיווק ,טכידעג ןעגנוזעג ןּבָאה יז ,ןעיירש טרעהעגפיוא טשינ

 ַא רענייא טָאה וצרעד ,ןרעדנַא םעד ןסירעגרעּביא טָאה רענייא ןוא

 .גײרַא ,לָאמ ַא יװ טקנוּפ ,ןוא ךיז ןקערק ןּפױהעגנָא רעדיוװ קירַאנַאק

 :לָאמ עכעלטע ןפרָאװעג | |

 , ,.סָאשט ,ּפַאשט ,טַאשט --

 : ןרעיוא יד טגנערטשעגנָא טָאה ןאיּבַאפ
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 ,טרעהעג טשינ לגייפ ענייז ןופ סעכלעזַא טָאה רע יװ ,טייצ ַא ןיוש
 רעטסיימלעּפאק םעד רעטכעװטכַאנ ןטלַא םַאּב טפױקעגּפָא טָאה רע טניז

 א רָאנ יװ ,טרידוטשסיוא סעקירַאנַאק עלַא םיא רע טָאה ,"רעקיפ,
 טָאה ,ןטסוה ןּבײהנָא רעדָא ,לערט ןשלַאפ ַא ןעמענ טגעלפ לקירַאנַאק

 ,ןוײװַאּב ךעלקיטשצנוק עכלעזַא ,ןעגניז גנַאל ױזַא ןביוהעגנָא רעקיּפ
 ןייר ױזַא טקנוּפ ןעגניז ,םיא טימ ןעגניזטימ ןּבױהעגגָא ןּבָאה עלַא זַא

 םענענושמ ַא ףױא עלַא ןעגניז טציא .ןײלַא רע יװ קידנעגנילק ןוא
 טיג "רעקיּפ, ןוא קיטש עסואימ רעדיוו טכַאמ "קַאילּפַאשט, רעד ,ןפוא
 .טעּב ןופ שעװ:טכַאנ יד ןיא ּפָארַא ןַאיּבַאפ ןיא -- ,טשינ סּפיּפ ןייק

 ,לגייפ יד וצ ןייהַא ןוא טנַאה ןיא טכיל ַא ןעמונעג טָאה רע

 - ,ןגייטש יד וצ ןייגוצ טלָאװעג ,ריט יד קיטסַאה טנפעעג טָאה רע
 םיא ךיז טעּפעשטעג ,ןגױלּפעגנָא םיא ןענעז ךעלרעדעפ עכעלטע רָאנ
 טצָאלגעגסיוא ןוא טרָא ןפיוא ןייטש ןּבילּבעג רע זיא - ,ןגיוא יד רַאפ

 :ןגיוא ערָאטש רָאּפ ַא
 ,"ראיאטלאב, ןגעלעג ןיא ,ךיּפעט םענײלק ַא ףיוא ,בוטש טימ ןיא
 ןטָארד ענעטכָמלפעג יד ךרוד ,ךעלרעדעפ עטקילפעגּפָא ןופ טלגנירעגמורַא
 עטנפעעצ טיירב טקעטשעגסױרַא סעקירַאנַאק יד ןּבָאה ןגייטש יד ןופ

 ,ןרעװ פיוט זיּב טעשטשיּפעג ןוא ןעלּבַאנש
 ,ס'ורָאפ טירט ןייא ,סיורָאפ טירט ַא טכַאמעג טָאה ןַאיּבַאפ
 טָאה רע ,"רעטסיײמלעּפַאק, ןייז קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג ךיילג זיא םיא
 עכעלטע ןעמונעג טָאה רע ,ןגייצרעּביא ךיז טוװאּורּפעג ןגעווטסעדנופ ךָאנ

 ;ןפורעג ןוא ןלערט
 ,. .ויפ ,ויפ "רעקיּפ , ,ויט ,ויט ,רעטסײמלעּפַאק --
 ןוא ןפורעגנָא קַאילּפַאשט רעד ךיז טָאה ?ןרעקיּפ, טָאטשנָא זַא רָאנ
 ןוא טירט עכעלטע ךָאנ טכַאמעג ןָאיּבַאפ טָאה ,לָאמ עכעלטע טסוהעגּפָא
 .ץאק רעד רעּביאנגעק ןגיוא עטצָאלגעגסיוא רָאּפַא טימ ןייטש ןּגילּבעג



 ,רָאה ןייק ףיוא טקורעגּפָא טשינ ךיז טָאה ?ראזאטלַאג

 ןַא טימ ןוא רָאה עפייטש טימ ,ןסנָאװ עקידרעטיצ עטקיטולּברַאפ טימ

 יד ןשיװצ ןסעזעג ךיז רע זיא ,ןקור ןטגנערטשעגנָא םענעגיוצעגסיוא

 רע .טרָא ןופ ןָאטעג ךיז ריר ןייק טשינ ןוא ןּברק ןייז ןופ ךעלרעדעפ

 לגענ יד ןגיוצעגסיוא ,ןגױּב ַא ןיא ?דייוו םעד ןּביוהרַאפ זיולְּב טָאה

 רעשיצעק:טשינ ,רענדָאמ ַא טימ ןוא ךעלעשיק עכייו ערעייז ןוֿפ

 ,קילּב סגַאיּבגפ ןטלַאהעגסיוא תונשקע

 יד וליפַא ,ליטש טגנערטשעגנָא ,ליטש ןעװעג ּבוטש ןיא זיא עלייוו א

 | .ןעשטשיּפ טרעהעגפיוא ןּבָאה לגייפ

 טגעװַאּב ךיז ןּבָאה ןסנָאװ יד ,טצילפעג ןגיוא יד ןּבָאה ןענַאיּבאפ ַאֹּב

 יװ ,טפרַאשרַאֿפ שילּבָאנש ױזַא ךיז טָאה ענייז זָאנ ענעגיוּבעג יד ןוא

 ַא טרעּביפעג טָאה םיא .ןּברק ַא ףיוא טרעקָאל סָאװ ,לגיוט:ביור א ַאּב

 ,טרעמַאלקעג ןּבָאה רעגניפ יד ןוא טרעטיצעג ןּבָאה טנעה יד ,סֹופ

 ,ןגרעו וצ קשה ןרעייהעגמוא ַא קידנליפ

 .ןַאיאפ ,טראוװעג טָאה רע

 ןּבעג ,קילּב םעד ןוָאלּפָארַא ןיוש לָאז ץַאק יד וַא ,טרַאװעג טָאה רע

 ןַאד ןוא - רעטנוא ךיז טיג יז זַא ,ןמיס א ,ךיז רעטנוא קור א ךיז

 ףעכיז .טגעװַאב טשינ ךיז טָאה יז רָאנ ..,רעהרַאפ ןפיוא יז ןעמענ

 ףָארטש רעצנַאג רעד ףיוא ךיז קידנטכיר ,ךַאז רענעוטענּפָא ריא ןיא

 רעדָא ןטלַאהַאּבסױא טוװאורפעג טשינ ךיז יז טָאה ,סָאּבעלַאּב ריא ןופ

 ,רבא רעדעי טיירג ןטלַאהעג ,טפײטשעננָא רָאנ ךיז טָאה יז ,ןעיצּפָא

 םנַאיצַאפ רעדעי טקוקעגכָאנ ןוא חֹוּכ לקיטש ַא סעּפע רָאנ טָאה סָאװ

 ..טייג הנּכס יד ןענַאװנופ ןסיוו וצ ידּכ ,גנוגעוװַאג

 ,טרַאװעג ןוא ןסנָאװ יד טפייטשעג ,ןגיוא יד טימ ןסעגעג ךיז ןּבָאה ייז

 סיוטש ַא ןּבעגעג ??עדיּפ, טָאה טָא רָאנ - ,ןּבייהנָא לָאז רעירפ רעוו

 ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ טיירדעגדעּביא םיא ןוא טייז א ןופ ?ןראזאטלאפ
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 ךעלקילבנגױא ןוא ןוטעג גנורּפש ןקנילפ ַא ןַאיּבַאפ טָאה ,ףֹורַא סיפ
 טָאה ?ראזאטלאב, ,לצלעה:םעלק ןיא קע ןשיצַאק םעד טּפַאכעגנײרַא
 ןכָאנ לדער ַא ןיא ךיז קידנגָאי ,ּבוטש רעד רעּביא ןפיול ןביױהעגנָא
 ןבָארג םעד טכַארטַאּב ךיז טָאה ןַאיּבַאפ ןוא -- קע ןטמעלקרַאּפ םענעגייא
 טָאה רע ,ךָאנק ןזיּב לגָאנ ןופ ץַאר ןפיט ַא טּפַאכעג טָאה סָאװ ,רעגניפ

 ,ליומ ןופ ערַאּפ רעד טימ טוה עטנערטעגּפָא יד טכױהעגנָא לָאמ עכעלטע
 ןצייר ןסעגרַאפ טשינ השעמ:תעּב ןֹוא קיטייוו ןסייה םעד ןרעדניל וצ ידּכ

 ;"ןרַאזַאטלַאב , ףיוא *ןלעדוּפ,
 , , ,סיס:סיּפ ,"לעדומ, . . ,0505059 --
 טָאה רע ,ןגָאװצעג טשינ "ןלעדוּפ, גנונױלַאּב סלַא רע טָאה לָאמ סָאד
 יד םיא טעלגעג ןוא ןרעדנַא ןכָאנ סנייא רעקוצ ךעלקיטש ןּבעגעג םיִא

 :עדרָאמ עטכייפ
 טעוו דַאלָאקָאש עלעוועט ץנַאג ַא ,רענייּב טימ טנוה ַא טסיּב ,"לעדופ, --

 , . .ַאשָאגלַאמ ַאגנַאּפ ַאּב ןעוועדנופ ךיז ןעמ
 טימ ןענעגעזעג ךיז ןיײרַא ןַאיּבַאפ ךָאנ זיא ,סַאג ןיא ןײגסױרַא ןרָאפ

 ,"ןרַאזַאטלַאּב,
 .םעלק ןיא ױזַא םיא ןזָאל :סולשַאּב ַא קיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא םיא ַאּב
 רע יװַא יװ ,קילּב ַא ןּפַאכ ןײרַא רָאנ זיא רע .טכַאנרַאפ זיּב לצלעה
 ינוא םיא רע טָאה ,דָאר ןיא ךיז ןטיירד םיא קידנעעז ןֹוא ,ךיז טליפ
 ,םיצקש יד וצ קיטנוז יװ טקנוּפ ןוא ,גנוצ רעד טימ טקַאנקעגרעט

 :שיזיוצנַארּפ ףיוא טעויעדנאמאק
 .. יז , . ,?סוראזאטלַאּב , עיסַאמ ַאװַא ןַא --
 יד רַאפ זַא ,היירק ןקנילפ ַאזַא ןיא ןעגנַאגעצ ךיז זיא  ?רַאזַאטלַאּב ,
 טָאה ןַאיבַאפ ,קעלפ ןקידנדנעלּב ַא יװ ןעזעג טשינ רטמ ןעמ טָאה ןגיוא
 :רעטכעלעג לױמ לֹופ ַא טימ טכַאלעג ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפעגוצ
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 , . ,טניירפ ןיימ ,קינטעלַאּב ַא טסקַאװ .  . ."סורַאזַאטלַאּב , ןייפ ,ןייפ --
 , , ,קינטעלַאּב רעתמא ןַא

 טי

 ןייז קנַרק טלָאװ יז יװ ,ןוז ערימ א טָאה םוירַאװקיטנַא סנַאיגַאפ ןיא
 ,קע-יירד ןקיזיר ַא ןיא ךיז טגיילעגסיוא ,טכוזלעג ףיוא

 טימ ,עטָאלד רעד טימ רעמַאה םעד לשיט ןפיוא טגײלעגקעװַא טָאה ןַאיּבַאפ
 .ייטש טָאה רע ןוא ,זיפש ַא סעּפע ַאב טעװערטסיײמעג טָאה רע עכלעוו
 םיא טָאה סָאװ ,רעגניפ ןטצַארעצ ןּבָארג םעד טרישזַאדנַאּבעגמורַא רעמ

 ,רעמַאה ןטימ ןטעגרַא ליפוצ ןופ טצרַאמשעג
 .ןוטוצּפָא טעּברַא לקיטש רעווש ַא טציא טַאהעג טָאה רע
 ןטימ ןיא .טנעילק ענדָאמ ַא ןעמוקעגָּארא םיא וצ זיא ךָאנ ךָאװ עני
 ,טטָאק ַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה ,למוט ןוא ךָאק ןצנַאג ןיא ,גָאט ןסייה
 ,העשטוק רעד ןוא -- "םוקמ, ןרעציא ךיז טזָאלעג ,טנַאּפשעג דרעפ ריפ ןיא
 שטייב רעגנַאל ןייז טימ טעכָאטעג קיטלַאװעג טָאה ,זיר ַא ןױשרַאּפ ַא
 םעלעטש ערעייז ןוא טײל:קרַאמ יד ףיוא ךיילג ןוא ּפעק עלַא רעּציא

 ,ןרָאֿפעגפױרַא
 ןוא טוירַאװקיטנַא סנַאיּצַאפ ןּבענ ,עטערַאק יד ,טלעטשעגֿפָא ךיז טָאה יז
 טימ ןוא ךעלזיה עשירעלגניי עצרוק טימ ןַאמנגנוי ַא טזָאלעגסױרַא
 יד ףיוא ןצנירפ עטלָאמעגסױא יד וצ ךעלנע ןצנַאגניא ,סיפ עניד טכלעזַא

 ,סרעלעט ענעײלעצרַאּפ עקיליּב
 א ןעוועג זיא סָאד ,ןרָאװעג ןלעפעג ןענַאיּצַאפ ןױשרַאּפ רעד זיא תלהת
 עסיורג טימ ןוא ךעלעסקַא עלָאמש ,םינּפ סַאלּב ןיד 8 טימ ןַאמרעגנוי
 ןָא יז יורט שטָאכ ,עטכַארטרַאפ ןוא עשירעדניק עכלעזַא ,,ןגיוא עלעה
 רעקיזָאד רעד טָאה דלַאּב רָאנ .טלעוו רעד ןופ תורצוא עלַא טלייצעגמוא
 .לַאװעג ןזײװסױרַא ןוא ןעמירַאּב קרָאטש ךיז ןביוהעגנָא לדנױשרַאּפ רעגנוי
 גוצ

 יו
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 ענעדיישרַאפ ןזיוועג םיא טָאה ןַאיּבַאפ ,עיגָאלָאעיכרַא ןיא תוניבמ עקיט

 : טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא טָאה רע רָאנ ,ןקיטנַא

 .רעהַא טיג סטכער סעּפע . . ,טייקטואימ .,יירעגייווש --

 ץלַא טָאה ןַאמרעגנוי רעד רָאנ ,עטסעּב סָאד ןזיוועג םיא טָאה ןַאיּבַאפ

 :טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא שיניבמ

 ..יסלעניגירא ..,סנייפ סעּפע --

 - !סלעניגירא --

 םיא טריפעגקעװַא ןוא ןגיוא יד טימ ןעמונעגכרוד םיא טָאה ןַאימאפ

 ןוא ץלעמש ,ךָארב ײלרעלַא טלַאה רע ואוו ,טרָאד ,* ןטסַאקטסימ, םוצ

 ףיוא גנוגעװַאב רעקיטכערּפ ַא טימ ןזיװעגנָא םיא טָאה רע ,ןטיײקיגיילק

 :טגָאועג ןוא םיצפח עּפוק רעד

 .י ירעה ןיימ טּביױלק . . .סע זיא סָאד טָא --

 ןופ טסוהעגּפָא ,טייז ַא ןָא ןפרָאװעג ,ןבילקעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 :גנוקיצטנַא טימ'ןפורעגסיוא ךעלדנע ןוא טקיטשעג םיא טָאה סָאװ ,ביוטש

 ..יץלַא זיא ָאד טגױטשרַאפ יװ ,יופט , , ,סע ןיא סָאד טָא :

 ! עג יפל עגעזנָארּב עטרעּפמולעגמוא ןַא ,זיּפש ַא ןעוועג זיא סָאד

 "ר. ג'4 ןעוועג ןַאמרעגנוי רעד זיא ,טסימ ןיא ,ּביוטש ןיא יז קידנעג

 ןו= ן;1 ךאז ַא ,טײקכעלמיטרעטלַא ןַא רָאג ןייז ףרַאד סָאד זַא ,טגייצ

 ןגָאה לָאז רע זַא ,םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא םיא ,עכָאּפע רענעזנַארב רעד

 ןשיװצ ,טָאטשטלַא ףױא סע ציי ר ַא ייּב רצוא ןַא סעפע טקעדטנַא

 רעבירעד טָאה רע .שוּביש ַא רַאפ סע ןפױקּפָא ןוא ביוטש ןוא טסימ

 :ליומ בלַאה ַא טימ טגערפעג ןוא ענימ עקיטליגכיילג עטלַאק ַא טכַאמעג

 6 6 4 ?"טארג, םעד ראפ ןּבעג ךייא לפיוו =

 עכעלטע ייז טיירדעגפיורַא ,ןסנָאװ עדייּב ַאּב ןעמונעגנָא ךיז טָאה ןַאיטַאפ

 :טגָאזעג ןסאלעג ןוא לָאמ
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 . . .רעטרעדנוה:ףניפ ןצנַאנ ַא . . .רעטרעדנוה:ףניפ ַא -
 ןגעלרַאפ ןָאטעג ּפַאט ַא טָאה רע ,טשױטנַא ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי רעד

 : טקידלושטנַא ךיז ןוא ענעשעק ןיא

 .ַאּב ריא ,לקניװ ַא ןיא רצוא םעד ןלעטשקעװַא ןזומ רימ טעװ ריא --
 ...1טכַאמעג -- טלעג:טנַאה רעטרעדנוה ַא טמוק

 זיּפש יד טלעטשעגקעװַא ןוא טָאנקנַאּב םעד ןעמונעגוצ טָאה ןַאינַאפ

 ןוא לֶא ןַא טנעילק םעד ןגָארטעגוצ קידנגייוש טָאה רע ,לקניװ ַא ןיא
 : טגָאזעג ליטש

 ,..עטיּב ,טליװ ריא ּביוא ,ןמיס ַא ןצירקסיוא טנָאק ריא --
 :ץעװַא ןוא ײרעמירַאּב ןיא ןײרַא רעטייוו ןיוש זיא ןַאמרעגנוי רעד רָאנ

 :טנַאה רעד טימ טכַאמעג

 ,,.טגוה רענעגָאלשעג ַא ןיּב ךיא .טניירפ ןיימ ,ןרַאנ וצ רעווש זיא ךימ --

 ןסנָאװ ענייז ןניוצעצ טָאה לכיימש ַא .לֶא יד טגיילעגקעווא ןַאיּכַאפ טָאה

 תעּב רימּת יװ ,טלּבָאנשרַאפ רעפרַאש ךָאנ ךיז טָאה ענייז זָאנ יד ןוא

 ,. ,עלהאצמה ןַא ,לציּפש ַא סעּפע טכַארטעגוצ טָאה רע

 ,רעשטּוק רעד .רעירפ סָאװ ,קַאנק ןּבלעז ןטימ קעװַא זיא ןַאמרעגנוי רעד

 ןוא שטייּב רעגנַאל רעד טימ ּפעק יד רעּביא טעכָאפעג טָאה ,זיר רעד

 ןוא - ,ןרָאפעגפױרַא סעלעטש ערעיײז ןוא טײלקרַאמ יד ףיוא ךיילג

 ןעמונעג ןוא זנָארּב קיטש ךעלנע ןַא טכוזעגסיוא ךיז ךיילג טָאה ןַאיּבַאפ

 ,עיּפָאק ַא ןעווערטסיימ |

 ,קִיּור ,ליטש זיא םוירַאװקיטנַא ןיא

 ,עטשטעווקעגנעמַאזוצ ,ענעפרָאװעגנָא ,ןרוגיפ ענראמראמ ןוא ןזנארּב יד

 ,ליטש ױזַא ןגיל ,ןטָאש ןיא טפלעה ַא ,ןז רעד ןיא טפלעה ַא ןגיל

 . רעד ןיא זיולּג ,דלעפטכַאלש ןזָאלרַאפ ַא ףיוא םיגורה יװ ,טרעווילגרַאפ

 .קידנגייווש ַא ,רערעווש ַא ןָאעלָאּפַאנ טייטש ,ּפעק סנעמעלַא רעּביא ,ךייה
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 ףיוא ןגיוא ענעזָאלעגּפָארַא עקיטעמוא ענייז טימ טקוק ןוא רענעסיּברַאפ
 .ופ ,רעמַאה ןטימ טגנערטשעגנָא טעּברַא ןַאיּבַאפ .ךיז םורַא תוברוח יד
 םיא ןּבענ טציז סָאװ ,?ןלעדוּפ , וצ טהנעט ןוא עטָאלד רעד טימ טעװעג

 : לוטשרעטאפ ןייז ףיוא

 , . ,ערעווש ַא רָאג ,עיגָאלָאעיכרַא ,טעּברַא לקיטש רעווש ַא -
 עדימ ערעװש ,טירט ךיז ןרעה ,זיא עקרעילַאג יד ואוו ,ךייהרעד ןופ
 טרעה ןַאיּבַאפ ,ךיילג ןוא ןטסָאמעגסױא קירוצ ןוא ןיה ןעייג סָאװ ,טירט

 ;ּפָארַא םיא טפור רע ןוא טירט סַאּבמערַאז ֹוצ וצ ךיז
 ,ושַאטס --
 . . .ושאדאּפ אנ שז?סימ

 .ןָא טשינ ךיז טפור ַאּבמערַאז

 ן וא ,טעּברַא לקיטש סואימ ַא רעדיוװ סעּפע טכַאמ ןַאיּפַאפ זַא ,טסייו רע
 ןגױא יד טימ ןעעז טשינ סע ליװ רע .ףירעד ןקוק טשינ לי רע
 םיא טכַאמ ,ןפָאטשרעױז יילרע-עכעלטע טימ זנָארּב םעד טרימש ןַאיּבַאפ
 ןטרישזַאדנַאּב םוצ סילּב ַא לייוורעד טּפַאכ ןוא טעטסָאררַאפ ןוא טלַא
 ףיוא טלַאּפ סָאװ ,ּביוטש םענעזנָארּב םעד ּפָא טזָאלּב ןוא םענייז רעגניפ

 . ןופ ןכַאמ וצ זיא עיּפָאק עטסרעווש יד זַא ,טציא טשרע טעז רע .םיא
 ןעוװעג ןענעז סעדייז:רוא יד סָאװ ,םעד ןגעוו טכַארט רע .טײקשירַאנ ַא
 טייצ יד זַא ,ךיֹוא טקנעדעג רע ןוא טרעּפמולעגמוא ,טמעט קיטלַאװעג

 ערַאד יד טימ ןױשרַאּפ רעד ןעמוק ףרַאד טנייה ךָאנ זַא ןוא ךיז טקור
 ,רצוא םענעזנָארּב ןייז ךָאנ ךעלזייה עצרוק ןוא סיפ

 : ךיז טגערפ ןוא ּפָארַא טמוק ַאּבמערַאז זַא ,רעטעּפש
 ...1 ןַאיּבַאפ ,טלָאװעג סעּפע טסָאה -
 { ןַאגמערַאז וצ קידנקוק טשינ ,טדער ןוא זיּפש ןייז רעטייוו ןַאיּבַאפ טרימש

 ,רעווש יד :םזירָאפַא ןַא ןגָאז טלָאװעג רָאנ ריד ּבָעה ךיא ,טשינרָאג --
 ,ןבואיווממיי
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 ,ױזַא טשינ ,טײקיזָאלמרָאפ יד זיא - טכַארטעג ךיא ּבָאה -- םראפ עטס
 : "לערדוּפ ,

1 

 רעד ,עטגנערטשעגנָא ןא םוירַאװקיטנַא ןיא גנומיטש יד זיא גָאטימכָאנ
 טָאה ןַאיּבַאפ סָאװ ,זיּפש יד לָאמ ַא ךָאנ טכַארטַאּב רָאטַאמא רעגנוי

 :ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש רע ןוא ,טקידנערַאּפ גנַאל טשינ
 ךַאז ןייק זיא ןגָאלַאטַאק ערעייא ןיא -- רע טגערפ -- טנַאסערעטניא --

 ...1 רעטסיימ רעה ,ריא ןגעוװ ןַארַאפ טשינ
 ײױזַא םיצפח עקימורַא יד ןופ ּביוטש םעד למעזעב ןטימ טצוּפ ןַאיּבַאפ
 רעד .טדער ןַאמרעגנוי רעד סָאװ ,טשינ וליפַא טרעה רע זַא ,ןוטרַאּפ
 ןוא ןַאּבמערַאז טימ ךערּפשעג ַא ןיא רעּבירַא רַאפרעד טייג רָאטַאמַא
 :ןטנע טדער רע ןיזַאגַאמ ןיא עדייּב ןעייטש סָאװ ,יטסנעג חלג םעד
 =יַסַאֹּפ עשיגָאלָאעיכרַא עשיטסַאטנַאפ ענייז ןיילַא ךיז קידנּבײלג ,שיטסַאיז
 ןופ ןעמענ עשיטאזקע ןֶא טפור ,ןכַאז ענדָאמ טלייצרעד רע ,ןעגנור

 :לָאמ עלַא טקידנערַאפ ןוא ןכַאז ןוא רעדנעל

 ןסערפעגפיוא ןייצ עלַא .טנוה רענעגָאלשעג ַא ןיּב ךיא ,ןרעה עניימ --

 .. ,ייברעד
 =וצנָא ןַא ,ןסנָאװ עדייּב ךיז טעלג ןוא תחנ ןיא ךיז טייגעצ אּבמערַאז

 "נגנוי ןופ .רעװ עדַאיל ןייק סעּפע טשינ זיא רע ךיוא זַא ,שינערעה
 םיא .ןפיילש יד וצ טולּב סָאד ןגָאלש וצ ןָא טבייה ןעגנוריסַאּפ סנַאמ -

 טלָאװ ,אּבמערַאז ,רע ךיוא זַא ,טליפ רע .רענייז דוס רעד טגינייּפ
 לָאז סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ,סעשיָארעה סעּפע ןזײװַאּב טפרַאדעג טציא
 ןיוש טעז רע ,םשור ןסיורג רעייקעגמוא ןַא ,םשור ןקיטלַאװעג ַא ןכַאמ
 ,ןַאמנגנוי ןשיטַארקָאטסירַא םעד ףיוא ייס טכַאמ רע קורדנייא רעסָאװ
 טָטה יז ,םיא טלציק טנַאה יד ,יטטנעג רָאטקער ןטנרעלעג ןפיוא ייס
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 רעגניז 2 -

 ןוא ,עזָאּפ רעשידלעה ַא ןיא סיוא-יצ ַאזַא ךיז ןבעג וצ קשח קרַאטש

 ?עטלַאהַאּב םעד ,דוס ןסיורג םעד ןזָאלוצסױרַא טיירג ,ןרעטיצ ןּפיל יד

 רעד טימ געװַאּב ַא טיג רע ,גנַאל ױזַא ייז טגינייּפ סָאװ ,דוס םענ

 ןּבײהוצנָא טיירג ,זדלַאה ןיא ץכעייפש לקיטש ַא ּפָארַא טגנילש ,עסנָאװ

 ,ןגיוא יד ןיא ןַאיּבַאפ םיא טייטש קילּבנגױא םעד ןיא רָאנ -- ןדער

 ןיא ןײרַא םיא טגנירד ,ןקילּב עפרַאש ענייז טימ ךרוד םיא טמענ רצ

 :טגָאז ןוא רענייב יד

 . .טכיל יד רימ טסלעטשרַאפ ,ַאּכמערַאז --

 ןוא טנעה יד ךָאנרעד ןגױא יד ןטשרע םוצ ּפָארַא ַאגמערַאז טזָאל

 ,טייז ַא ןָא ּפָא שיטַאנול ךיז טקור

 ןופ לַאנק ַא ךיז ךָאנ רעּביא טזָאל ןוא קעװַא טרָאפ ןַאמרעגנוי רעד זַא

 ,לוק ןצנַאג ןפיוא ןקיצטנַא וצ ןָא יטסנעג טשרע ךיז טּבייה ,שטייּב ַא

 ,טסײװ רע שטָאכ ,רצוא ןייז ףיוא ,ןַאמנגנוי םעד ,אנקמ םיא זיא רע

 .םיוא ןופ שזַא ךיז טקעלַאּב רע ,טַאט ענייפ ןייק טשינ זיא האנק זַא
 : טכייפ טלמרומ ןוא גנו ער

 . . .טרעװ *יז , זיא'ר . . .,ןַאמרעגנוי רעד ,טרעװ יז זיא'ר --
 טגנַאלרעד ,לַאניגירָא םעד שיט ןרעטניה ןופ סױרַא ןַאיּבַאפ טמענ טציא

 :טכַאל ןוא טנַאה ןיא ןיטסנעג םיא

 ...!אנ ,גונעג ךיוא עיּפָאק ַא זיא ,יטסנעג ,ריד רָאפ --
 ,םיא ןעמענ וצ ארומ טָאה ,טנעה עדייּב טימ זנָארּב םעד טּפַאט יטסנעג
 .רַאפ סיורג רַאפ ,לצ ּפש יינ ַא סנַאיּבַאפ רַאפ ןּבָאה ארומ טלָאװ רע יו

 ןֶא טייטש ַאנמערַאז .עטָאּפַאק רעד ןיא טנעה יד רע טשיװ טייהנגעל
 וצ ךיז רעיש ,טיירב ױזַא םיא אּב ךיז ןענעפע ןגיוא יד ןוא טייז ַא

 ,ןסיירעצ

 טפרַאװ רע !טכירעג טשינ טשינרָאג ןיוש ךיז רע טָאה סעכלעזַא ףיוא
 זיא ּפָאק ןייז .ןענַאיגַאפ ףיוא ָאד ,זיּפש רעד ףיוא ָאד ןקילג ענרעיילב
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 ףהצגניז 2 2
 א

 עני ןוא טַאט ןשידש ןקידגנילצולּפ םעד ןופ טפיורשעצ ,רעי ש םיא
 : ןעמורג ןּפיל |

 .  .ּבַאּפ , . .ןַאּבַאפ --
 ַא טימ טָארד ןוא ,ליומ ןרַאפ טנַאה רעד טימ םיא טלעטשרַאפ ןַאיבַאט

 :זָאנ רעד רַאפ רעגניפ
 ,  .ַאש . . ,ורמ ,ורמ ,ורמ --
 ערעטױל יד טימ טקוק רע ,טלמוטעצ ןצנַאגניא טציא ןיוש זיא יטסנעג
 .רעד האצמה יד ןפַאכ ןלעװ טלָאװ רע יװ ,ןטייז עלַא ףיוא ענייז ןגיוא

 :טּפַאכעג ךיז ןיוש טלָאװ רע יװ ,טעשַארטס ןוא ןופ
 ...!יא ,ןַאיּבַאפ ,ייא --
 טריפ ןוא טגַאה ַא רַאפ ןיטסנעג ,לּברַא ןא רַאט ןַאטמערַאז טמענ ןַאיּבַאמ

 | ; ריט רעד וצ יז |
 ..,רעניטקידענעג סיטסנעג ןעקנירע רימ ןלעוו ,ַאשָאגלַאמ ַאננַאּפ וצ טמוק --

 ,רעניטקידענעג ןגעוװ טדער ןַאיבטּפ ביוא זַא ,טסייוװ רע ,טנייש יטסנעג

 ןופ סעלָאּפ יד ךיז רע טצוּפ - הנתמ רעד טימ טסנרע סע רע טניימ

 :ינק ַא ַאּב ןענַאיבַאפ טּפַאכ ןוא ּביוטש

 :+ וצרעד ךעלטיירב = קינָאה ןוא ,קענַאיּבַאפ ,רעניטקידענעּב יירד --

 יז טימ ןיטסנעג וצ טקניװ ןוא ךיוּב ןיא ןאּבמערַאז טלציק ןַאיגַאפ

 : ןעמַאזוצ ןסנָאװ ןוא ןגיוא

 .עטניא ךעלעיצקודָארפער ןוא ,עשינעילַאטיא ךולדליּב ןוא ,ָאי ,ָאי -

 ...1 יטסנעג ,תמא טשינ ...עטנַאסער
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 ףיוא *ןרַאזַאטלַאּב , ןעמונעג ןַאיבַאפ טָאה ירפרעד ןיא דלַאּב סנגרָאמו
 .ןעקנערט םיא לסייװ טייז רענעי וצ ךיז טזָאלעג ןוא לקירטש ַא 88
 עגעפָאלשרַאפ .גנוגעװַאּב ענילק ַא ןעגנַאגעג זיא טאטשנעירַאמ ףיוא
 יד רעּביא טליײאעג ךיז ןגָאה טנעה יד ןיא ךעלּפעט טימ רעטעברַא
 םעד רענייא קידנדיימסיוא ,ןרַאוטָארט עטרעטסַאלּפעג:טכעלש עטיירדעצ
 לגיצ ךעלרופ טריפעג ןּבָאה םיֹוג עטקידמַאזרַאפ ,גנַאג ןיא ןרעדנַא
 יד ןופ סעניר יד ןופ .קֹורּב ןא סיפ ענעּפָאלשרַאפ יד טפעלשעגכָאנ ןוא
 ףייז טימ רעסַאװ ךעלרינש עכעלסייוו ןענעז רעזייה עטרעקיוהעצ עטלַא
 שידורּב ןופ תוחיר ךיז םורַא טליפעגנָא ןוא ןקָאטשניר יד ןיא ןענורעג
 -ןעיורפ ןקיסייװש ןופ ןוא ןווירג-ריזח עטלגערּפעג ןופ ,שעװ רעק
 .ענסיוא ןא ,העטצוּפעגטױא ןא ןעגנַאנעג ךיז זיא ןַאיּבַאפ ןוא -- ,בייל
 ןוא סטכער ףיוא "ןרַאזַאטלַאּב, טימ ןסַאלעג טדיצַאּפש ןוא רעטלזיידק

 .סקניל ףיוא *ןלעדופ,
 ,ּפָא ךיז ןעמ טלעטש סַאג רעד ףיוא
 ןליא רעטעּברַא יד .םיא טסירגַאנ'מ ןוא ןענַאיּבַאפ עלַא ןענעק ָאד
 .ניה ןופ סיוא רָאנ ךיז יז ןעיירד ,ייז ןפור ךעלפייפ-קירּבַאּפ יד .ךיז
 ןַאּפ םעד ןכַאלנָא טשינ ןלָאז ייז ,ןייא םיוק ךיז ןטלַאה ,טטכעלייוורעט

 : ןעיירש ןוא ,ןגיוא יד ןיא ןַאיּבַאפ
 ! ןטייר ריא ףיוא ךיז טצעז ,עינַאיּפַאפ עינַאּפ --
 רעמ ןיוש ןּבָאה יז ,ןפיוקנייא *םוקמ, םוצ ךיז ןזָאל סָאװ ,סעיוג יד

 : ךיז ןעלציװ ןוא ןענַאיּבַאפ רַאפ ךיז יז ןגיינרַאפ ,טייצ
 ...וגה ,קרַאמ.ןטקָא ןפיוא ייז טריפ ריא ,עינַאיּבַאּפ עינַאּפ --
 :לכיימש ַא טימ טגָאז ןוא שוילעּפַאק ןטרַאה םעניורּב םעד טיצ ןַאיּבַאּפ

 .. ןעקנוטרעטנּוא עלעסיּבַא ,ךעלעּבייט ,ןײרַא דָאּב ןיא ייז ריפ'כ --



2 
 רעגניז י י

 ,םיא טימ סעומש ַא ןּכַאכ ביל לָאמעלַא ןּבָאה ייז ,ןכַאל רעּביײװ יד

 ןָאק'מ וַא ןעמַארג ענדָאמ יז רע טגָאז ,סנטשרע .ןַאיּבַאפ ןַאּפ םעד

 טעפ ַא לָאמ ךס ַא רע טגָאז ,סנטייוצ .רעטכעלעג ןופ ןטישעצ ךיז

 ןופ טולּב ענעגַאטשעגּפָא סָאד ףיוא טכָאק סָאװ ,סעכלעזַא ,ןיירַא טרָאװ

 לציק ַא ןָאט ביל ליפא רע טָאה לָאמ ךס ַא ."קערג, ןויּב טירט יד

 ןעייג ייז ,לסייוו םורָא ןופ רעּבײװ יד ,ןרעג םיא ןּבלה ייז ןוא -- ,ךיוא

 טציא זיא סָאװ ,ץאק יד ןטכַארטַאּב ,רַאוטָארט ןפיוא םיא וצ רעּבירַא
 :ןפערט ןװאורּפ ןוא ,קידנעטש יװ ,רענעזעלּבעגנָא ,רעסערג ךָאנ

 -רעביא ןייוו שַאלּפ ַא רעדָא ,קיומ רעד ,ןכָארּבעצ עזַאװ ַא אמתטמ --

 - {ןַאיבַאפ ןַאט ,תמא טשיג ,טרעקעג

 ןצנַאגניא זיא סָאװ ,ץאק יד טמעלש ,לקירטש סָאד רעטנוא:טיצ ןַאיּבַאפ

 ;?ןלעדופ, וצ טעקשטָאמס ןוא ,רָאה עטלעטשענפיוא טימ ןוא ןלָאװשעג

 8 6 4 : ט06:ס8 ,"לעדוּפ , ,סיסיספ טוה

 טכצק ךיוּב רעד ןוא ןטניה ןופ ?ןרַאזַאטלַאּב , רעטנוא טרַאּפש ?לעדופ,
 ץַאק ַא טימ ןייג רָאג ,סָאװ ,סָאװ :שודיח ןוא האנה ןופ םיא ַאּב

 קרַאטש טָאה רע ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ רע טָאה סָאד ,ןריצַאּפש
 עלעסיב ַא ךיז ןרעקרעּביא ,"ןרָאזַאטלַאּב , טימ ליּפש ַא ןּביײהנָא קשח

 גָאטלױאװ ןוא חחמש סיורג ןופ דרע רעד ףיוא

 קידנקוק טשינ .ןליּפש וצ ךיז טגײלעגפיוא טשינ זיא *רַאזַאטלַאּב,

 טוט ,םעלק ןופ טײרּפַאּב טכַאנ עצנַאג ַא ןיוש זיא רע סָאװ ,ףיורעד
 טייקרעװש עקידנַארּב ַאוַא ךָאג רע טליפ ,ייוו ױזַא לדייוו רעד ךָאנ םיא
 קידנענערּפ טייש ערעװש ַא ןפעלשכָאנ ךיז טלָאװ םיא יװ ,םיא ןיא
 ,"רַאזַאטלַאּב , ,רעכיז זיא רע ,קיטייצכיילג טמעלק ןוא טָארּב סָאװ ,ץלָאה
 ,ןטנָאק לָאז רצ ןעוו .לדייוו ןפיוא רעטייוו טציז לצלעה:םעלק סָאד זַא
 ,ךיג ןפָאלעג ,דָאר ַא ןיא טזָאלעג ֹזַא רעדיװ טציא ךיז רע טלָאװ
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 רצגניז 2 =

 ְךיִג

 ןקידנַארּפ םענעגייא םעד קסיּפ ןטימ לָאז רע ויּב ,ךיג יֹזַא ,ח

 ףיוא ,ןקילפעצ םיא לגענ יד טימ ,םיא ןסייּצּפָא ןוא ןכיירגרעד לדיי

 לגעג יד ןָא טגנערטש .ּפָאק םעד טיירד רע .ןרעּביירטעצ ךעלציּפ-ץיּכ

 :עגסיוא םצד רעטנוא:טרַאּפש רע ,קיצַאר ױזַא ,ףרָאש ױזַא ןייצ ןוא

 רָאנ שטָאכ ,טייקכיג םוא טימ ,טייקיניוּב ליפיֹוזַא טימ ןקור םענעגיוצ

 ןוא פעק רעּביא ,ןעמיױק ןוא ךַאד רעּביא ןּבעװש ,ןעילֿפ ןבייהוצנָא

 םַּאּב טיצ ןַאיּבַאפ רָאנ .טייו ,טייו ץעגרע ךיז ןגָאי ןוא ,סעפולס

 סָאד זַא ,ןדלַאה םעגעלָאװשעגנָא םורַא טסעפ ױזַא טיצ ,לקירטש

 ךָאנרעד ,לעפ רעד ןיא טשרע םוצ ןצנאגניא ןייא ךיז טדיינש לקירטש

 סעפע טיצרַאפ ןוא גנוצ יד טרעמַאלקיֲַאּפ ,טגרעװ ןוא שיילפ ןיא

 .ץרַאװש טרעװ ץלַא זַא ,ןגיוא יד םורַא סנױזַא

 סיוטטש ַא לָאמעלַא טיג רע .ךיוא *לעדוּפ , ךָאנ ךיז טעפעשט וצרעד

 עקיציּפש יד טימ סטכעליושעג ןיא ןייא ךיז טסייּב ןוא ןטניה ןופ

 ןעינק יד ןייא טגײב ,ּפָאק םעד ּפָארַא טוָאל "ראזטטלאג , ןוא -- ןייצ

 .קינעטרעטנוא ןוא ךיילג רעטייוו טייג ןוא

 ךיז ןופ סיוא ןדָאל ערענעלק ןוא ערעסערג ןפיש ,טכָאק קירּב םורַא

 ןוא רעטַאװ ןופ טּפַאזעגכרוד ,עטייוו ןוא עקידָאכע ,תולוק ןוא ,תואשמ

 ?רעזייא ערעווש יד ןיא ןלַאפרַאפ ןרעװ ןוא טפול ןיא ךיז ןגָארט ,טניוו

 ןופ ,רעּביאנגעקַא ןופ .ןקירב ענרעזייא עקידנדױה יד ןופ ןצפיז ענ

 ,עטלטַאלעג ַא ,עטיור-לגיצ ַא טָאטש יד טייטש גנובייהרעד רעכַאלפ ַא

 ױצ ןוא רעסַאװ םוצ רעהַא טייקירעגיינ טימ טקוק ןוא עקידרעקיוה ַא

 *עגמורַא ןַא ,עטשטעװקעגנעמַאזצ ַא טייטש יז .ןשינעכעשַאּב ענייז

 סיפ טימ ,רעכעד עטקילפעצ ענירג ןוא עטיור טימ טקעדַאּב ,עטלטרַאג

 ַא ןּפַאכוצפױא ,ןרעױא ענרענייטש עטלעטשעגרעטנוא טימ ,ּפעק ףיוא

 עטעשטּפָאקרַאפ טימ ,טנעה ענעכַארּברַאפ עצרַאװש טימ ןוא ,דוס ןדמערפ

 ,ךייח רעד ןיא ןסיררַאפ ,םימלצ עקיצנַאלג ןוא טנעמיוק
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 ױצ גגיז = ה

 יז טעז ,ןוז קיטש ַא ןופ טדליגַאּב ,יוט ןקידנגרָאמירּפ ןיא טליהרַאּפ

 וצ וצ ךיז טקוק סָאװ ,טָאנּפָא רענרענייטש רעקיזיר ַא יװ ,טציא סיוא

 =/רפ ןקיזיר ןייז רַאּפ טרימ'מ סָאװ ,תונתמ ןוא תונפרק רעטנזיוט יד

 ,חפזמ ןשירעס

 טלמירד ,שטעג רענרעניטש רעד ,ךָאנ טּפָאלש רע ,טדיז גערּב רעד

 סיוא רע טיִצ דלַאג ,ףיוא ךיז רע טמַאכ דלַאּב רָאנ ,לייוורעד ךנ

 סקידעבעל ,שיילפ טיירג'מ : םיא רַאפ טיירג'מ ןוא רעדילג עקיזיר ענייז

 רעזדלעה יד ןופ ךָאנ טניר טולּב עמערַאוװ סָאד ןכלעוו ןופ ,סנטכָאשעג ןוא

 ,עטעקַאג בלַאה ןעגנויײרעשיפ .קֹורּב םענרענייטש םעד טסיגרַאפ ןוא

 שיפ ענרעּבליז סעפוק ןעיײּפש ,רעסַאװ ןיא ךיז ןדיינש ,עטקייוועגכרוד

 ?רַאפ ,עקירעפעלש ,ןרעױּפ .ןשיוק עקיזיר ןיא ייז ןפרַאװ ןוא סױרַא

 עניילק ףיױא הכרב עשידלעפ רעייז ,טעּברַא רעיײז ןריפ ,עטלמירד

 =לֹופ ןוא עקידנעלסיירט ,עקיזיר ,סעמרָאפטַאלּפ ןוא ,יורטש ךעלרופ

 ןוא זייפש ןריפ ,ןקירּב ענרעזיא יד רעביא ךיז ןּפעלש עטקַאּפעג
 ןקידנעלמירד םוצ ,ןיהַא ,ןיחַא ךיז ןעיצ ןוא ןטכורפ ןוא ןענייוו ,תורותס

 .ןגָאמ ןשירעסערפ קיזיר ןייז ןיא ,שטעג םענרענייטש

 =עגּפָא ,ןליטש טייז רעטייווצ רעד וצ ןיהַא ,םָארטש ןגעג טייג ןַאיּבַאפ

 טנַאה רעטכער רעד ןופ לקירטש סָאד סיוא טייּב ןוא גערּב םענעזעל

 ,טנַאה רעד ןיא ןייא םיא ךיז טדיינש לקירטש סָאד .רעקניל רעד ןיא

 ךופ סע טייּב רע ןוא ,רעגניפ ןטרישזַאדנַאּברַאפ ןיא םיא טצרַאמש

 סָאװ ,גערּב ןטקילפעגּפָא םוצ קעװַא טעװערעקרַאפ רע ,טנַאה וצ טנַאה

 ןיא סיפ יד טימ טּבױטש רע ןוא עיניל רעד סיוגנעל קעװַא ךיז טיצ

 ןוא ןליוקנייטש ,ךיור ןופ טקייוװעגכרוד זיא סָאװ ,דרע רעצרַאװש רעד

 ,רעטרע עניירמוא ןוא ןקירּבַאפ ןופ ןלַאנַאק ,ךעלמָארטש עסואימ

 ךָאנ טָאה סָאװ ,לגרעפ ןכָארקעגּפָא ןַא ףיוא קעװַא ךיז טצעז רע
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 םענרענייטש םוצ ,ןיהַא קילּב ַא טפרַאװ ןוא ןזָארג עטלייצעג עכעלטע
 ,למיה ןלעה םוצ ןכיור עטשרע יד ןזָאל ןָא טּבייה סָאװ ,טָנגּפָא

 ןדעי ,עטַאל עיורג ןוא עטױר עדעי טנעקרעד ,ץלַא טנעקרעד רע
 לָאמנייא טשינ ָאד רע זיא זייוולגניי ,םלצ ןוא םערוט ןדעי ,קעלפ םע .ירג
 ןוא ןעינק עטלעטשעגרעטנוא יד ףױא ךוגצץיקס ַא ןטלַאהעג ,ןסעזעג
 ןסעזעג ָאד ,ןאּבמערַאז טימ ,םיא טימ רע זיא לָאמ ךס ַא .ט:כייצעג
 ייוװצ ןשיװצ ןופ סיהַא טקוק סָאװ ,ךַאד רעּבלעז רעד ךָאנ ןיא טָא
 ַאּב ,ןעמיוק ןיא ךיז טיירד לדנעה עּבלעז סָאד וליפא .ןרעיומ עכיוה
 מרָא עלעקיטש סָאד .ןַאיּבַאפ ,טלכיימש רע .לטנױו ַא ןופ זָאלב ןדרעי
 םיא ךיז טָאה'ס .ןענעכייצ ֹוצ רעװש ןעמוקעגנָא לָאמ עלַא םיא זיא
 ןרעױמ יד זַא ,טרָא ןייק ףיוא ןייא טשינ טייטש סע זַא ,טכַאדעג רדסּכ
 טײרּפש לָאט רעד ואוו טרָאד ,רעטייוו לסיּב ַא ,ָאד טָא ,ןרעטיצ ,ןצנַאט
 ,רעכייּב עקידעלָאמס עשירפ ערעייז ןענעקורט ךעלפיש יד ואוו ,ךיז
 .ַאּב ךיז טָאה רע .טריפעג סנַאמָאר לקיטש ַא לָאמ א וליפא רע טָאה
 ןעװעג טשינ ךָאנ זיא זָארג סָאד .לדיימ:רעשיפ ַא טימ סעּפע טנעק
 ןעװעג זיא רע ,טעשַאּפעג ךיז ןּבָאה ןגיצ ,טציא יװ ,טרעדָאגקעגסיוא ױזַא
 ןיא לדיימ ןטימ ךיז טרעלױקעגנײרַא ןוא ,ךיז טקוקעגמוא טשינ ,קיציה

 ...ןזָארג יד ןשיווצ ,טרָא סואימ ַא
 ,ךיז םורַא טקֹוק ןוא טנעה יד סיוא טכיילג ,סיפ יד סיוא טיצ ןַאיּבַ;פ
 .רעד ,אבמערַאז ,טפָא סָאד רע טגָאז יו .םיא ךיז טנָאמרעד אּבמערַאז

 :ןטייצ ענעי ןיא ךיז קידנענָאמ
 ןטייצ עכעלקילג רָאנ ,טרעגנוהעג ...ןעװעג ןטיצ עכעלקילג --

 .. ,ןעוועג
 עסיורג טסקַאװ'מ זַא ,טניימעג ןעמ טָאה טלָאמעד .ךיז טכַארטרַאּפ רע
 טנייה .ןזָארג ןשיװצ רעטרע עסואימ ןיא ךיז טרעליוקעג ןוא ןשטנעמ
 טריפ'מ ןוא ןרָאטַאמַא עשירַאנ ּפָא טרַאנ'מ ,ראווקיטנא ןַא ןעמ זיא
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 רעייז זיא םיא ,ךיז טכַאלעצ רע ,לסייוו רעד וצ ץַאק ַא ןצקנערט

 :"ןלעדופ, ַאּב טגערפ רע ןוא ,רעסעּב זיא סָאװ ,ןסיוו וצ טנַאסערעטניא

 רעדָא ,ךעּפ ןיא ךיז ןרימשסיוא ,רטסעפ זיא וטסניימ יװ ,"?עדוּפ , --

 ...!ץַאק ַא ןעקנערט ןריפ

 ןופ "ןרָאזאטלַאּפ, ןָא טסױטש ןוא סעקלעשזַאק עכעלטע טכַאמ ?לעדופ
 ןענקינַאפ ןייא רעדיוו טיצ ןוא לסיירט ַא ךיז טיג *רַאזַאטלַאּב , .טייז ַא
 ףיוא ןַאיּבַאפ ךיז טּבייה ,רעגניפ ןטרישזַאדנַאּברַאפ ןיא לקירטש טָאד
 ןעניפעג לָאז רע זיּב ,גערּב םעד סיוגנעל רעטייוו טייג ןוא טרָא ןופ

 .טרָז לקיטש קיור ַא

 רע ףרַאד אשאגלאמ אננאפ וצ .רע טעז - ךיוה ןיוש טנייש ןוז יד
 רע ףרַאד וצרעד .דנאמש טימ עװואק ןעקנירט ןוא ןײגנײרַא ךיוא ךָאנ
 קידעקניה א סעּפע םיא ןבעגקעװַא :ןיטסנעג טימ טיי ַא ןכַאמ ךָאנ
 ןגילעז םעד ףױא ,קירַאנַאק ןטכע ןַא םיא ַאּפ ןעמענ ןֹוא לסקיֿפיצורק
 ןוא ךרע רעקישזַאס רעד ןיא ץלַא טּביױטש רע ןוא -- טרָא "סרעקיפ
 םיא לָאז רעגײק ואװ ,טרָא ןַא ןגױא עפרַאש ענייז טימ סיוא טקוק

 ,ןרעטש טשינ

 א

 ןסירעג ןוא גערּב םַאּב ןסעזעג ןַאיּבַאּפ זיא טייצ העש עּבלַאה עצנאג ַא
 ךיז טָאה רעגניפ רעטרישזַאדנאּברַאפ רעד זַא ,לקירטש ןטימ ױזַא ךיז
 םַאּב טרַאה ןייטש ַא ףיוא ןסעזעג זיא רע ,ןזָאלּבעגפױא ןצנַאגניא םיא
 רע .ךיש ץיּפש יד ןשַאװעג םיא ןּבָאה סעילַאװכ יד זַא ,ױזַא ,רעסַאוװ
 ,ןטניה ןופ *ןראזאטלאּפ , טפוטשעגרעטנוא ,לקירטש םַאּב ןגיוצעג טָאה
 טציירעג טָאה רע .ןעגנַאגעג טשינ רעסַאװ ןיא זיא ראזאטלאּב רָאנ

 : תונּתמ םיא טגָאזעגוצ ,"ןלעדופ
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 ךָאנ ףרַאד'מ ...רעכיג סע ךַאמ - טהנעטעג רע טָאה - ?לעדופ, -

 ,.,אשאגלאמ אננאּפ ַאּב דַאלָאקַאש ןעקנירט

 יד טּפוטשעגרעטנוא טָאה רע .תֹוחֹוּכ עלַא טימ טעּברַאעג טָאה ??עדוּפ,

 טרירעג טשינ ךיז טָאה יז רָאנ ,יז טרעקעגרעּביא ,ןטייז עלַא ןופ ץאק
 :ַאװכ ןטיירב ןפיוא ןגיוא עקידעצנַאלג טימ טקוקעג טָאה יז .טרָא ןופ
 ךיז טָאה יז ןוא סיירג ןוא ףיט עצנַאג ןייז ןעמונעגכרוד ,ךייט ןקידעיל
 ןופ לקירטש םַאּב ןסירעג טָאה ןַאיּבַאפ .ליונק ַא ןיא טעשטראקעגנייא
 ןעיירדרַאפ ,ןעלמוטעצ טלָאװעג יז טָאה רע .לָאמַא טימ ןטייז עכעלטצ
 ,רעסַאװ ןיא ךיילג יז ןריפניירַא ,עגר יד קידנצונסיוא ןוא געוו םעד ריא

 ,גערּב םוצ ךיז ןגיוצעג ןוא ךיז ןּביױהעג ,טעילַאװכעג טָאה לסייוו יד

 ןּפַאכ סעּפע ןלעװ טלָאװ יז יװ ,ןעגנוצ עטקעדַאּב:םיוש טימ טקעלעג
 טָאה ןַאיּבַאפ .ןשינעפיט עריא ןיא ןגָארטעגקעװַא ןוא ןעגנילשראפ
 םער רעטסעפ סרישזַאדנַאּבעגמורַא ,ןרעטש ןופ סייווש םעד טשיוועגפ

 ,ןמיס ַא ןטנָאװ יד טימ לָאִמ עכעלטע טגעװַאּב ןוא רעגניפ ןטקיטייװעצ
 טגנערטשעגנָא ןצנַאנניא טָאה ?רָאזַאטלַאּב , .טכַארטענוצ טעמע טָאה רע זצ
 סנַאיּבַאפ עדעי טשרָאפעגכַאנ ןוא ןגיוא ענעפָאלרַאג-טולּב עקיצנַאלג יד

 ,גנוגעװַאּב

 ,טנעָאנ ןעװעג זיא הנּכס יד

 סָאװ ,ןקאלפ ןטליופראפ ַא וצ לקירטש קע םעד ןדנוּבעגוצ טגקה ןַאיבַאפ
 ,ןטניה ןופ ץַאק יד ןּביײרט ןעמונעג ןוא ,רעטַאװ ןופ טקעטשעגסױרַא טָאה

 עז טשינ :סטוג ַא ןעװעג זיא לטימ סָאד ,ןײרַא רעסַאװ ןיא ךיילג

 ןוא טנעה עיירפ טַאהעג רע טָאה ,לקירטש ןטימ ןעמונרַאפ קידנענ

 :רַאעג ,טנַאה ןיא טורציּפש םעד ןעמונעג טָאה רע .ייז טימ ןוט טנָאקעג
 ,תונשקע ןיא ןירַא זיא "לעדוּפ, ךיוא .ןטייז עלַא ןופ םיא טימ טעּב
 ןופ ןסיוטשנא ריא טװאורּפעג ,ןטייז עלַא ןופ ץַאק יד ןסיּבעג טָאה רע

= 
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 ןבעג ןוא ,גָאטרַאּפ ןטכענ ןוטעג סע טָאה רע יװ ,טייז רעטכירעגמוא ןַא
 ,עגר יד ןצונסיוא סָאּבעלַאּב ןייז טייקכעלגעמ יד

 ץלַא ריא טרעלעמשרַאפ ןוא טייז רעטייווצ ַא ןופ ןענַאטשעג זיא ְןאיֹבַאּפ
 -עגנָא טָאה ?רַעזַאטלָאּב, .רעסַאװ םוצ יז קידנקירדוצ ,ןדָאב םעד רעמ
 :עגנָא טָאה ןַאיצַאּפ .טירט ַא ךָאנ טירט ַא ןרילרַאֿפ ,ןקורּפָא ןיז ןּביױה
 ,טורציּפש ןטימ טעכָאפעג ,"ןלעדוּפ, טציירעג טָאה רע .ןעלמוט ןּביוה
 "רַאזַאטלַאּב, זַא ,טכַאמעג למוט ַאזַא ןוא טפייפעג ,סעלָאּפ יד טימ
 ןוא ןיאג רַאפ טקניטסניא םעד ןרעוונא ,ןעלמוטוצעצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה

 ,רעסַאװ ןיא ןעגנַאגעג ךיילג שינעקורט רעד וצ טָאטשנָא
 ַא טימ ןוא ןּבענעג קסילּפ ןקיכליה ַא ,ןוטעג עילַאװכ ַא טָאה לסייוו יד
 טָאה ןַאיּבַאפ .שינעפעשַאּב עקידלּפַאצ סָאד ןעגנולשרַאפ גנוצ עקימיוש
 :ןגירשעגסיוא ןוא טייקנדירפוצ רעזעװרענ ןופ ןוטעג לסיירט ַא שזַא

 , . ,?לעדוּפ , ,ןירַא ,"לעדוּפ, --
 :טױדַא םורּב ןקיטלַאװעג ַא טימ רַאזַאטלַאב ךיז טָאה עגר רעד ןיא רָאנ
 ןצנַאג ןטימ ןוא ליונק ַא ןיא ךיז טיירדעגנייא ,רעסַאװ ןופ ןסירעג
 ןוא תעגושמ ,דנַארּב ןצנַאג ןטימ ,קיטייו ןצנַאג םעד טימ ,טעּפמיא
 ןוטעג ילפ ַא - לגענ יד ןיא ןוא ןייצ יד ןיא ןטלַאהַאּב גנוטפיגרַאפ

 ,גיוא ןיא ןענַאיּבַאפ ןפָארטעג ןוא טפול ןיא
 םוצ טּפוטשעגוצ קיטסַאה ןוא קָאר ןופ ץַאל ַא ןוטעג ּפַאכ ַא טָאה ןאיּבַאּפ

 רעד טימ ;ןטלַאהרַאפ ןלעװ סע טלָאװ רע יװ ,גיוא ןקידנפױלסיױרַא
 טעּפעשטעג ,טֿפול רעד ןיא טרעמַאלקעג ךיז רע טָאה טנַאה רערעדנָא

 ץראװש טָאה סָאװ ,ללח ןיא רעגניפ עגנַאל עטקערטשעגסיוא טימ ךיז

 .םיא םורָא טצנַאטעג |
 קידנריז ,גערּב םורַא טרַאה טליונקעג ךיז ןּבָאה ןרָאזַאטלַאצ טימ ??עדופ,

 ,סױרַא דייוועגניא ןופ םירעדעג עלַא טימ
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 :וש עקיריג טימ טקעלעג ןוא טעילַאװכעג ,טמערוטשעג טָאה לטייוו יד
 .רַאפ סענע ןלעװ טלָאװ יז יװ ,גערּב טענעסירעגּפָא םעד ןעגנוצ עקימ

 . . .ןשינעפיט עריא ןיא ןגָארטקעװַא ןוא ןעגנילשרַאפ ,ןּפַאכ

2008 



 רעדילנטיוט סדניק / גרעּבסגינעק דוד



1 

 ,רעדלעוו עטסרעטצניפ ךיז ףיוא טכַאמ
 ! ןלייה עטסנטלַאהַאב ךימ ףיוא טמענ
 ןגָארגַאּב ,ןגרָאברַאפ ךיא לָאז ואוו טשינ סייוװ ךיא
 ןלייצרעד וצ טשינ ויא סָאװ ,ייוו םעד
 .ןישל ןכעלשטנעמ ףיוא

 ןלייה ןוא ןרעמָאי טזָאל תולזמ ןָא טכענ ןיא
 ליומ קירוװעדער סָאד למיה ןרעטצניפ ןגעק
 ןןלייה וצ טשינ זיא עכלעוו ,דנואו רענעסירעג ןֹופ

 ,ליורג ןוא רגמָאי טימ ןעיָאװ ךימ טזָאל
 ,טגוה םענענָאלשעג ןופ ךַארּפש רעד ןיא
 ,טלעװ רעד ןיא טפױלטנַא ןוא טייק יד טסייר סָאװ
 ,ןלייפ ןופ ענּפָארטעג ,ענרַאס רעד ןופ לוק םעד טימ
 טנורג ַא ןיא ןיילַא קחרמ ןוא ואוו טנייוװ סָאװ

 .רעפרעד יד ןופ טייוו

11 

 ןטגעװ ריפ ךָאנ ץלַא ןעייטש :ּבוטש רעד ןיא קוק ךיא
 ! ךָאל ןייק זיא טיפ יד רעטנוא ןוא

 טגערּבעצ רעייפ עשילעה סָאד טשינ טל 'ג'ט ןוא

 ! ךָאנ ןעד םונהיג ַא ןַארַאּפ

 ןעװעג למיה ַא ןטכענ ךָאנ זיא'ס ,סייוו'כ ןוא
 ,ָאלּב ךעלעגייא ייווצ ענייד ןוא
 ןעזעג ןבעל ןָא םינס ןייד ּבָאה'כ טניז רָאנ

 .ָאטשינ םונהיג ןייק ךיוא זיא



5 
 גרצּבסגינעק .ד

17 
 ירפרעדניא ןקיטכיל אזַא

 ,ןייועג א טימ ןענַאטשעגפיוא רימעז

 ײז זדנוא טלעפ'ס סָאװ ,תעל:תעמ ןטײװצ םעד ןיוש

 .ןיילַא ןּבעל רימ טניז

 !ןײרַא רצטצנעפ ןיא זדנוא טקוק ןוז יד ,עז

 ,טכעטש ךימ ,גיוא סָאד וצ ךַאמ'כ
 ,ןייז וצ זדנוא טוג טגעלס ,ןענייש יז טנעלפ לָאמַא

 | .טכעלש זיא זדנוא ןוא יז טנייש טנייה

17 

 ןָא ךיד וטספור * ,אמיַאמ ,ַאמאמ
 ,לָאמַאטימ ךיא ,'ַאיט-ַאיט ,ַאיטַאיט, ןוא
 ןָאט ןסיז םענעגייא ןיא עדייב
 ,לוק רעזדנוא טימ טשינ ןוא

 ,ײרשענצרַאה ךיז טסיג רימ ןוא ריד ןופ
 ,דיירפ רעטיוט ןופ ןוגינ ַא ןופ טפמטדעג
 ,ייגרעד רעמ רימ ןענַאמרעד טשינרָאג ןוא
 ,רייר יד ןגָאז ןעד ןענָאק .סָאװ

 ץ
 :ךױ טכַאד ,יז טפור ךעלצפיל עטכיילפרעד טימ
 ,טולּב ןוא שיילפ ןייד ,רימ ףלעה
 ךיז טכַאמרַאפ ןּבָאה'ז יו ,ךעלעגייא יד
 }טונימ עלַא רימ רַאפ ןייטש



 ר,6 גראפסשזצייַ
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 ,המחלמ-טיוט ןיא ךָאנ יו ,ךעלעטנעה יד
 - -: - טקירדעג טנַאה ןיימ ןּגָאה יז
 ,המשנ ריא טוט םעד טימ ךיז טלגנַארעג טָאװ'ס
 !!טקוקעגוצ סָאד ּבָאה ךיא ןוא

1 

 טיט םעד ןופ םוהמ ןרעּביא ןעזעג ךיד ּבָאה ךיא
 ,טכַאנ רעקיּבייא וצ ןעשזדנָאלּג ךיז

 טינ רעד ןיא טקערטשעג ןטַאט םוצ ךָאנ טסָאה וד

 ,טכַאמעג ַאינ ַאינ ןוא ךעלטנעה יד

 ןעווצג חוּכּב טשינ ץרַאה סָאד זיא'ס ךַא ןוא

 ןטּבערטעעג טײה'ס קרַאטש יװ ,ןפלצה וצ

 ,ןעזעג ןעלגנַאר ךיז ףמַאק:טיוט ןיא ךיד טָאה סע

 {!ט3ע7ל ןוא ךָאנ טלַאה'ס ןוא -- ןייגסיוא ןוא

 ץנ1

 ,ךעלערעה ענעדלָאג
 דייז--ךעלערעה
 ,ּמָאק ןקיטכיל סעלעדניק ןיימ ןוּכ
 ,טשינ ךייא ךיא טעלג רעמ ,ךייא טעלנעג טָאה טנַאה ןיימ

 ,ךעלערערט עקינוז
 בָאֹב- ךעלערערט
 ,טייצ יד טשינ טמוק רעמ
 .טשוקעג ךייא ּפיִל ןיימ קירטיצ למינּפ ריא ןופ טָאה ס ןעוו



 ֿפ

 גרעּבסגינעק .ד

 ,ןיילק ךעלעטנעה
 ,רעיוא םַאּב ךימ טּפוצעג ןּבָאה סָאװ
 ! רָאה יד ןסירעג
 ןייג ןכוז ךיא לָאז ואװ !ךָא
 ! רָאלק ךעלעגייא יד

 טיירב ךיז טנפעעג טָאה ךייא רַאּפ
 .רעיוט רעלעקנוט רעד

 ןיילַא וטסייג טייז רענעי ףיוא ןטרָאד
 ,טיוט ןופ עקשזעטס רעד ףיוא
 ,ןייז.טשינ ןופ תומוהּת רעּביא ,ףיט ןטנורגּפָא רעּביא

 תושלח ןיא ,טכַאמ ןָא המשג ןיימ טייטש
 .ןייש ןופ טייז רעד ףיוא
 תושפנ תונּכס ןעלדנַאװ טרָאד ךיד טעז ןוא
 ,ןייּפ ַא טימ טקוק ןוא
 ,דניק ןיימ יוא ,דניק ,ןסיירסיוא טשינ ךיז ןעק ןוא
 ,ןייז וצ ךאלמ ַא ןטרָאד קידנפלעה ריד

 ץזח

 ןבילבעגרעגיא ָאד ייווצ רימעז ױזַא
 ! רעצ ןוא רעיורט רועיש ַא ןָא טימ
 ןּביג רימ !דרע רעטומ עקילייה ָא
 .רַאטש וצ ריד זדנוא ןופ עטסעּב סָאד

 ,קלח סדיירפ.למיה רעזדנוא ,לייט ןטסעב םעד
 .דניק רעזדנוא טיהעג רעייט זדנוא ַאּג
 קילײה סע טיה ןוא רעטייו סע עווָאכ ָא
 ,דניצַא ןופ סיוש-רעטומ ןייד ןיא

 יאיר ירא יי

65 
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 א יז 4 *

 וא

 ,סניימ עלעדיימ יוא ,עניימ וינענימ יוא
 ! ןוטעג עטַאט ןייד ריד טָאה סָאװ
 ,סנייד עלעניוו סָאד ןלעפעג טשינ ריד זיא
 ,ןור וצ ןעמַאמ ןייד טימ טעּב'ס יצ
 ; טזָאלרַאפ םיצולּפ זדנוא טסָאה וד סָאװ

 ,ביל ןעמענמורַא ךיד טגעלפ יז ,עמַאמ יד
 ,ץרַאה םַאּב ךיד יירט ןעמערַאװ
 םורג ןקניטלַאק ַא ןיא קעװַא טסיּב וד רָאנ
 ,ץרַאװש ןוא רעטצניפ ריד זיא טרָאד ןוא

4 

 ,קילּב-ןגעזעג ןטצעל ריא ןעזעג ּםָאה'כ
 ,טזײלגרַאפ ןגיוא'ד טָאה'ז יו ןעזעג
 - קידארומ ךעלקערש ױזַא ,דליוו יוזַא
 .טסיירט ןייק ודנוא רַאפ ןיוש ָאטשינ

 ,טלַאװעגיקיטײװ ןדליוו ַא טימ ּבָאה ךיא
 טסייג םעד ןֹופ טומ ןטצעל ןטימ
 - טלַאק ןיוש ןעוועג זיא'ז ,טּפַאכעג יז טנעה יד ףיוא
 .טסיירט ןייק זדנוא רַאפ ָאטשינ

 ?ספ

 ,טסייטש ֹוד יװ ןעזרעד ךיד ּבָאה'כ
 -- ןייװעג ַא טימ זדלַאה ןפיוא ריד ןוא
 .טסיירט ןייק זדנוא רַאפ ָאטשינ

 ;ןייג טנָאקעג טירש ַא יװ רעמ טשינ ּבָאה'כ רָאנ
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81 

 ,ץלַאז ןדנואוו ערעזדנוא ףיוא וצ טיש
 !דניז רעזדנוא המשג רעזדנוא ףיוא
 1דלַאה רעזדנוא ףױא ןייּפ רעד ןופ טסַאל יד
 !דגיק רעזדנוא ןופ ןעקנעדעג סָאד טניוש רָאנ

 ,טלעש ןוא קזוח טכַאמ םישעמ ערעזדנוא ןופ
 ,טָאּפש ןוא לפעווש טיש ןּבעל רעזדנוא ףיוא
 טלעװ רעתמא רעד ףיוא דניק רעזדנוא רָאנ
 ,טָאג ןופ חילש ַא ןעוועג טרָאפ זיא

211 

 ,ליורג ַאזַא טשינ זיא ס ,דחּפ ַאזַא טשינ זיאס
 .ךייל יד ספוּת טשינ הומ רעד זיא'ס
 ,לױמ סָאד טכַאמרַאפ ריא ףיֹוא טָאה דרע'ד שטָאכ
 .טדײשעגּפָא טשינ טרָאפ יז זיא

 ,ןייש ןטצעל םעד ןעזעג ּצָאה'כ שטָאכ
 ,טולּב ןיימ ןופ סורגיקערש םעד
 ,ןייד ןוא ןיימ ןיא יז ,זדנוא טימ ךָאנ טרָאפ יז טּבעל
 .טונימ עלַא זדנוא רַאפ טייטש ןוא

2111 

 דלָאגײלדנער ןופ ןעניורק ןּבָאה רימ
 ,טּבעװעג ןוא טקריוועג עלעּפעק ריא רַאפ
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 - טלַאװעג ןריפ יז למיה םוצ ןעלּפַאטש ףיוא
 !טּבעלרעד רימ גָאה סָאװ ןוא

 טעּב+םולח ןייד ןּבָאה רימ ! דניק ןיימ
 - טכַאדעג ןעסעט וצ ןרעדעצ ןופ
 טערּב עװָאנסָאס ַא ןופ ףוס םוצ ןגָאה ןוא
 .טכַאמעג ןורָא ןַא ריד רַאפ

 / = טדיילקעג דייז ןיא ןריפ ךיד טלָאװעג
 ,טסַאג רעצרוק ןיימ ,ריד רָאנ
 טיינעג לייאעג ןיא דמעה-ןטיוט ןייד
 .טסַאּפעג ךייז יװ רעביל טָאה

417 

 טיופעג ןצַאלַאּפ-םולח ןּבָאה רימ
 ,טיהעג ,טעװָאכעג ךיד ןוא
 טױטַא געוודרע ןייד עסָאר:גנונעפָאה טימ
 ,טירט ענייד טיהעג טּפַאשּביל טימ ןוא

 ,ןח ךאלמ םַאּב ןגילעג ןּבָאה רימ
 ,רוס םעד טייקנייש רעשילמיה ןֹוּפ
 ,ןייש ךאלמ ַא יװ ןייז טסלָאז וד זַא
 .טָאג ןופ למיה רעד ױזַא

 ױזַא ןלעפעג טָאג טסיצ וד ןוא
 ריד ךָאנ טקישעג טָאה רע ןוא
 !יױא ,ןעמונעגוצ ךיד טָאה רע ןוא
 ,רימ ַאּב ץרַאה ןופ קיטש ַא טימ



 ש
 גרעּבסגינעק .ד
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 ,טּפַאלקעג רע טָאה ןריט עלַא ןיא
 .טױט ןופ ךאלמ רעד ,הילש רעצרַאװש רעד
 ןעװעג עטכער סָאד טשינ זיא ץעגרע ןיא
 ,טיור עלעקעּב ַאזַא ,סייוו לדנרעטש ַאזַא
 ,עלעּפעק ןדלָאג ַאזא

 ,טכוזעג רע טָאה רעּביטש עלַא ןיא

 אוה ךורּב שודקה רַאפ ןייג לָאז ס רעוו

 ןעגניז וצ הריש ךעלמיכאלמ ענייז טימ

 ,ןד יװ ךעלעּפיל יד טָאהעג ןעד טָאה רעוװ

 ,לכעלוק רעטיול ַאזַא

 ,טװאּורּפעג רע טָאה ךעלעצרעה עלַא ןוא
 .ןײטש וצ לוסש ןייז רַאֿפ ןייז יואר לָאז'ס רעוו

 טנעקעג טשינ ךַארּפשנשטנעמ יד ךָאנ טסָאה סָאװ וד

 ,ןייר קיצנייא ןזיוועגסיוא טסָאה

 ,עלהמשנ רשּכ ןיימ

 א }7

 רימ ןיא ןוא רימ םורָא עז ךיא סָאװ ,ץלַא ןוא

 ,דנַאנוצ ןורּכיז רעד ליטש טדניב

 ,ריד ףיוא רָאנ רימ ךעלרעּפנײשַאּב טייט ץלַא ןוא

 ן דנַאל ַא רַאפ סָאװ ןיא ,וטסיּב ואוו

 ,טיירג ךָאנ ,ןפרָאװעצ ,ענייד ךעלכעליּפש יד
 ,טנַאה ןיא ןעמענ יז טסלָאז וד זַא
 ,טייהרעקניליטש קידמותי יװ ןענָאמ ייז
 דנַאל ַא רַאפ סָאװ ןיא ,יז זיא ואוו
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 גרעּבסנינעק .ד
 עא רק =

 ,קנַאּב רעד ףיוא טגיילעצ ענייד ךעלעדיילק יד

 ,דנַאּב ַא ,לכיט ַא ,לכיש ַא

 ,גנאב עלעדיימ םעד ףיוא טוט ךַאז עדציא
 !דנַאל ןכעלעוו ןיא ,יז זיא ואוו

 טנָאמ סיוא סזייוו ץלַא ןוא זדנוא טגעדפ סיוא טזייוו ץלַא ןוא
 טנַאמרעד רעדנוזַאב סעדעי ןוא
 ,דנָאלּב עלעּפעק סָאד ,ןגיוא עקניִאלּב יד
 ! דנַאל ַא רַאפ סָאװ ןיא ,יז זיא ואוו

41// 

 עלעהור ַא יו ךיז טסָאה וד
 .טרימשעגסיוא עזדַאס טימ
 עלעכיב-רעדליּב םעד וצ ןוא
 ,טרירעגוצ לרעגניפ ןטימ

 ןקישטנייר םעד עלעכיג ןיא
 ,ןַאגרַאפ טשינ זיא קעלפ רעד
 ןקישטניילק ןופ רָאנ לרעגניפ ןופ
 .ןַארַאפ רוּפש ןייק ןיוש זיא

 א /1//

 ,פלעצרעה סָאד ,ןעיירפרעד ןרָאג געלפ ךיא סָאװ ,ןיוש ליטש זיא'ס

 { טגיווַצג עילַאיל א ןייש יוזַא טָאה'ז ןכעלעוװ ַאג

 (עלעצרעש ריא ןיא טלקיוװרַאפ ,רָאנ עטַאמש עטיור ַא)
 .טקילנַאּב ןטכיולעג טלָאמעד ךעלעגייא'ד ןּבָאה ,ךַא
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 ךעלערעה עקניניז עקיטכיל עריא ןופ דלָאג'ס ןוא
 סיורג:סעּברַא ךעלערערט ענעצלַאועג עריא ןוא

 (ךעלערעּפ ןזעוועג ןענעז'ס רָאנ ,ןזעוועג רעטיּב ןענטז ייז)
 ּוטיוש רעד ףיוא רָאנ ,ןקערטש ךעלעטנצה יד םעדכָאנרעד טגעלּפ ןוא

 ,עלעכיק סָאד רענייא ןיא ,לכעליּפש ַא טנַאה ןייא ןיא
 -- -- ריט יד ןכַאמּפיוא לָאז ץימע ןטרַאװ יז טגעלפ
 ,עלהחונמ עקיצנייא ןיימ ,טצעלוצ טסיּב וד זיִּב
 .רימ ןופ קעװַא ןיוש דימת ףיוא לָאמניײא טימ

418 

 ,םולח ךיא זַא ,סייוו ךיא
 ,ןײשּגלַאה זיא ןסיורד ןיא רָאנ
 .טכַאנ ןוא גָאט ןשיוצ

 .רעטצנעפ םַאּב ךיא ייטש
 ,דניק סָאד טייז ןיימ ַאג ךיא טלַאה
 .סקיצנייא ןיימ ,סקירטיצ ןיימ ןֹוא סטּבילעג ןיימ
 .קַאּב ןיימ וצ וצ למינּפ סָאד טעילוט יז
 ,ליטש.טייקיבייא ױזַא , . ,ליטש ױזַא

 - קוק ןוא ךיא ייטש
 ,ןיישּב לָאה זיא ןןסיורד ןיא
 םענייאניא ןעייג ןעיורפ עכעלטע
 ,דנַאנַאנַאכָאנ ןוא ייווצ וצ ,ענייא וצ
 ,טנַאה רעד ַאּב רעדניק ןריפ יז

 ,םערָא יד ףיוא ,ןלַאש ןיא טלקיוװרַאפ ןוא
 ,רעדניק עטּבילעג ,רעדניק
 ,יּברַאפ זָארג ןרעּביא ייז ןעייג ליטש
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 ייווא

 גרַאק זיא ןייש רעד ןוא ןירג זיא זָארג סָאד ןוא

 .םאזנייא ױזַא טניר לרעסַאװ סָאד ןוא

 ןעיורפ יד ןופ עטצעל יד יװ עז ןוא ךיא קוק

 .דניק סָאד טנַאה רעד ַאּב טריפ

 ,םקיצנייא ןיימ ,סקירטיצ ןיימ ןוא סטכילעג ןיימ ,סניימ זיא'ס ןוא ! עז ןוא

 - ןײשּבלַאה זיא ןסיורד ןיא רָאנ

 ! רימ טשינ רעק דגיק ןיימ :סייוו ךיא

4 8 

 ! טשינ ןעמָאנ םעד ףור !ַאש
 ,דיירפ רעד ןופ ןכֹוּת רעד ָאטשינ
 ,טשוקעג ןּבָאה רימ סָאװ ,ךיוה ַא ןעוועג זיא'ט
 ,טייטשרַאפ רעװ ,שינעטער ַא

 ,פיל רעזדנוא ןופ רָאנ שוק ַא רָאג ןעװעג זיא'ס
 ! טסורב רעקיּביײלג רעזדנוא ןופ רָאנ דיירפ יד יצ
 ,ביג ,םערָא ןייד ןײז:ןײלַא םוצ ציג ָא
 ,טסופ ןיא געו רעד רעטייוו טרָאד לייוו

2 48/ 

 ןייג םיא זומ'מ רָאנ ,קידייל ןיא געו רעד

 .טייהרעליטש ןוא טַייקמַאזנייא ןיא
 .ןיילַא טשינ ךיא !ןײנ רָאנ !ןײלַא
 ןיטש טצװ ריד ןוא רימ ןשיװצ ?ייוו

 ךליּב ןביל םנופ ןטָאש רעד
 ךלימ ןּבָאה עכלצוו ,ןגיוא טיט

 } טניישעג ךצלבעלייפ יו סָאװ:טשרש

 =? = = א יי א א יא א א 25 ויש ,יאא



5 + 

 גי

 גרעגסגינשק .ד

 טנייה ךָאנ קידעכעל יוװ ייז עז'כ
 ,קידמייח:ילעּב-רעצ ױזַא
 ,קירוצ ךעלעטנעה זדנוא ןעיצ'ס ןוא
 ,ךילקיבייא עטקערטשעגסיוא  ייווצ
 .ךיז וצ ,קירוצ זדנוא ןעיצ ןוא

4 1 

 .ינ ךילגעט זיא קיטייו רעד

 ,ןָא רָאנ שרָאװ ַא טריא ףור

 - ןָאט ַא ,ןאמרעד ךַאמ ַא טריא

 ײרשעג ךליו ַא טימ ךיז ליוו

 :ןילּפ סױרַא קרַאמ ןטיט ןיא

 טלעטשרַאפ תמא ןייפ דימת ּבָאה'כ,
 ,טלעװ ,ךימ עז רעטציא ןוא

 *| ןיִב ךיא טלייבעצ ןוא טלייקעצ יװ

 ןטיטעג לָאמניײק ןגיוא סנשטנעמ םאה'ב
 ,טדנעװעגּפָא ךימ ךיא ּבָאה טנייה ןוא
 ,ןטיה וצ רצוא ןַא ןעמוקַאב עָאה ךיא

 .טנעה יד ןופ םיא טזָאלעגסױרַא ןוא

 ,ןשילעג ליטש רעד ןיא קידנעטש ּבָאה'כ
 .טנורג ַא ןיא טכַאמרַאפ קיטייוו םעד ןוא
 ןנינשצגסיוא רימ זיא ץראה טָאד זַא ,טנייה רָאנ

 .דנואו יד ןעֶָא ןדעי ךיא זייוו
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 אאזץ
 ,ץרַאװש :רעטצניט זיא ןגיוא עניימ רַאפ
 ;טקייוװעגסיוא קיטייו ןיא ןיּב
 ץרַאה ןיימ ןסירעגסױרַא ןּבָאה יז
 ,טגיילעג ןיײרַא דרע'רד ןיא ןוא

 דרע רעד ןיא ךָאל ַא ןגָארגעג ןּבָאה יז
 טישרַאפ ץרַאה ןיימ טרָאד ןוא
 טרערט ןוא טקיטייװ רעניימ טסורב רעד ןיא דנואוו יד ןוא
 ,טינש רעד ןלייהרַאפ טשינ ליוו'ס ןוא

84 / 

 ,ןצועג יז גָאה ךיא יװ ,ץלַא ךָאנ יז עז ךיא

 .טנָאקרעד טשינ רעמ יז ּפָאה'כ תעשב
 ןעוװעג רעדילו ענעגייא יד ןענעז סָאד
 ,דנָאלּב ױזַא ץלַא ךעלערעה יד

 ,ךיוא ךעלעגייא'ד ,ענעגייא'ד ךעלעטנעה יד
 .ָאלּב ךָאנ רעֶּבָא ,ענעקָארשרעד
 ,..ךיוה ַא ,ךיוה ַא ויא טלעפ ריא סָאװ ןוא
 .אטשינ ,ךַא ,ןיוש זיא רעד ןוא

4 477 

 ,ןעגנעדּברַאפ ןעמעװ טימ ָאטשינ
 ןעגנעהרַאפ רעטצנעפ יד רימָאל
 ןלערג םעד ןיײשגָאט םעד רַאפ
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 ןלצטשראפ ןריוא יד רימָאל
 ,ןבכרָאש עקיפורַא יד רַאפ
 ,ןכרָאה לָאז המשנ יד רָאנ

 ןעעז טעװ המשנ ןוּפ גיוא'ס ןוא
 ףעעשעג ןכייצ ַא טעװ זדנוא ןוא

 א א ץ1

 ! רעה ַא ! רעה ָא

 .גנַאזלג ךיז טייגעצ ןכייה צלַא ןופ י

 = גנַאלק סלכעלוק ןסיז ַא ןעקרעד'כ

 .הריש ןיוש טגניז לכאלמ ןיימ

 !עז ָא !עז ָא
 ,וצ למיה ןטעכיז םוצ טכיירג קילּפ ןיימ

 וכ יװ דלֲאּג רעוו ךיא ךיוא !דניק ןיימ |
 .הארנ וניאו האור א

 4 א ץ'7

 .טמעלקרַאפ רימ ּביילב ןטסנעש ןטימ ןיא
 ! ןענַאװ ןופ ,ךיז סע טמענ ןענַאװ ְןופ
 ךמערפ ןוא דנילב טלגָאװעג ןענעז רימ
 ,ןענַאטשרַאפ טשינ ,טייג רע ואוו ,געוו רעזדנוא ןוא

 טקוקעג ןגיוא יד ןיא ךיז רימ 'גָאה טנייה
 ןעמונעגנָא ךיז טנעה יד ַאב ןוא

 -- טקירדעג רעגניפ יד םיוק ךיז ןּבָאה ןוא -
 ',ןעמוק ןלעװ רימ ךיוא ,דניק רעזדנוא ,גנַאל טשינ





 |ר ע פ יצ / על ר ע פ ע שוה'י



 ! ןיוש טמיטש'ס ,טרָאד סע טלַאה יװ ,רעלקניוו עינַאּפ ,ונ -
 | ,טשינ ךָאנ ,ַאנַאּפ ןעשָארּפ ,,ןיינ --
 ! טשינ ץלַא ךָאנ --
 עכױה ףיוא לשטנעמ קיכײּב קירעדינ ַא - ףעזי ןַאּפ טָאה טגערפעג
 ,גינעק רעדירּב, זױה-קנַאּב ןופ םיפתוש יד ןופ רענייא -- ךעלסַאצּפָא
 .עגייא ןופ רעטלַאהכוּפ רעד ,רעלקניוו ןַאּפ טָאה טרעפטנעעג .*עשרַאװ
 ַא ןופ ןױשרַאּפסנַאמ רענעסקַאװעגרעּביא רעכיוה ַא -- זיוהיקנַאּב םענ
 זיא'ס ןכלעו ןיא ,םינּפ ךייװ קיטנַאק ַא טימ קיצרעפ ןוא ריפ רָאֹי

 .הארמ עכעלנירג ,ענעפָאלשעגסיױא-טשינ ַא ןגעלעג דימּת
 ,רעטערומכעגנַא ןַא ןעמוקעג זיא ףעזוי ןַאּפ .ירפרעדניא סע זיא ןעװעג
 ןטימ ןוא ץגעדנַאּפסערָאק יד טנעיײלעגרעּביא ךיג רעד ףיוא טָאה רע
 רעד ןיא ןײרַא טעניּבאק ןופ רע זיא ריט טייז רענעי ףיוא *ןגרָאמטוג ,

 .עירעטלַאהכוּב /
 ףעזוי ןַאּפ זיא ,רעטלַאהכוּב ןופ רעפטנע ןצרוק םעד קידנרעהרעד
 עטקידכעלייקעגסיוא סָאד טרַאּפשעגנָא ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ רעטנענ
 -עגפיוא ןפיוא טקוקעג ןגױא עכעלמורק טימ ןוא טנַאק םַאב לכייב

 ,לַאנרושז ןטכַאמ
 :רָאפ טָאה ,גנעג סריקנַאּב םעד טנעקעג טוג טָאה סָאװ ,רעלקניוװ ןאּפ
 רעד ,רע גָאט ןכלעװ ןוא שדוח ןכלעװ ןעז רע ליװ סָאד זַא ,ןענַאטש
 םענ ַא רע טָאה .לַאנרושז ןיא ןגָארטעגנײרַא ןיוש טָאה ,רעטלַאהכוּב
 ףיוא דָארג טלעטשעגפיורַא ןוא ,רעלקניוװ ןַאּפ רעד ,רעשעל טעד ןָאטעג

 .עטַאד רעד
 יַצ ַא ,לומ ןופ ןעלקניו יד טימ ןָאטעג שטיינק ַא טָאה ףעזוי ןַאפ
 ןייא ףיוא ןָאטעג ךיז.יירד ןּבלַאה ַא ,ןּפיל עלופ טימ רַאגיצ םעד ןָאטעג

 : טגערפעג רעדיוװ ןוא לסַאצטָא
 {טשינ ךָאנ טמיטש סע זַא ,סע טסייה --
 ,טשינ ךָאנ טמיטש'מ ,ןייג --

 ענוופיוייאבאמ
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 .ןגיוּבנלע רענעלָאװשעג ַא יװ ,ןעזעגסיוא ןוא ןגיוּבעגסיוא קיציּפש ךיז טָאה לסקַא רענעטינשעג-לָאמש ןייז זַא יװא ,לַאנרושז ןיא זָאנ יד ןבָארגעגנײא רעפיט טָאה רע ,ןומוּפ םעד טנרעלעגסיוא םיא טלָאװ רעצימע יװ ױזַא ,ליוה טרעפטנעעג טָאה רעטלַאהכוּצ רעד
 ,ךוּצ:טּפיױה ןיא לּכה-ךס ַא טריפעגרעטנוא טײקנעוטרַאפ רעטכַאמעג ַא טימ ןוא רעלקניװ ןַאּפ םעד רעּביאנגעקַא ןסעזעג זיא סָאװ ,ףליהעג סרעטלַאהכוב םוצ םינּפ טשטיינקעג-ףרַאש ןייז טלעטשעגסיוא ןקוק עלי ַא ךָאנ ריקנַאּב רעד טָאה - ! ןָאסּפיל עינַאּפ ,ריא ןוא .,ונ --

 ןיא לקישטנַאמרעגנוי טצוּפעג ַא -- ףליהעג רעד ךיז טָאה -- ? ךיא -
 ךיא -- ,ןָאטעג ּפַאכ ַא ,לּפעק קידעצנַאלג טעלגעגסיוא ןַא טימ עגסנעפ

 ,רעּבמעצעד ןיוש ךוג
 ךָאנ טכוּב ריא ןוא ץרעמ טנייה ןיוש ןּבָאה רימ - רַאגיצ ןופ ךיור ןיא ןָאטעג ןײרַא-גָאז ַא ףעזוי ןַאפ טָאה - ! רעבמעצעד ץלַא ךָאנ -

 .רעּבמעצעד םענעטלָאשרַאפ םעד ץלַא
 סע טעװ ןעוו -- ףייטש ןרָאװעג םיטש ןייז זיאף- ! רעלקניוו עינַאפ

 ?ףוס ַא ןעמענ
 ,לסקַא םעד טציּפשעגסױא רעּפרַאש ןוא סָאּבעלַאּב םוצ יו ךיז וצ רעמ טלמַאטשעגסױרַא רעלקניװ ןַאּפ טָאה -- ךָאד ןכוּב רימ - -

 לוק ספעזוי ןַאּפ ןיא - ראי ץנַאג ַא ןופ גָאט עלַא סע רעה ךיא
 ?ףוס ַא ןעמענ טרָאפ סע טעװ ןעוו -- קיסייּב ןרָאװעג

 ךיז טװאּורּפעג רעלקניוו ןַאּפ טָאה -- ַאנַאפ ןעשָארּפ ,טעּברַא ליפוצ --
 .ןרעפטנערַאפ

 ןלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ ,שַא עלעגרעּב ַא שיט ןפיוא קידנזָאלרעּביא ןוא .לסַאצּפָא ןייא ףיוא ןָאטעג יירד ַא גנילצולפ ְךיז טָאה ריקנַאּב רעד רָאנ
 .כוּב רעד ןופ סיֹורַא טירט עטגנערטשעגנָא טימ רע זיא ,רַאגיצ ןופ

 ,עירעטלַאה
 ,ליטש צטסערפעג ַא ןענַאטשעג עליו עגנַאל ַא זיא רעמיצ ןעיורג ןיא
 רעלקניװ ןַאּפ טָאה ,ענשזָאװ רעטלא רעד טעּפַאשטעגכרוד ַא טָאה'ס ןוא טנפעעג רעדיוװ ךיז טָאה ריט יד ןעו ,רעטעּפש טשרע .ףעזוי ןַאפ ןטגערעגפיוא ןופ טירס יז טרעהעג ךיז ןּבָאה ריט רעד רעטניה .טייק

 ןטע

 ו
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 8 ןוא לסקַא ץיפש םעד טכיילגעגסיוא ,ךוּב ןופ זָאנ יד ןציוהעגפיוא

 : ףליהעג ןייז וצ ןָאטעג םורּב ןזיי

 ןיש ,סױא טזייװ .זָאנ יד ןירַא רע טקעטש םוטעמוא ,וװערקַאשּפ --

 .טפיורשעגנָא רעדיוו

 ןצװ ,טכַאנרַאפ ןטכענ זַא ,ןסייהעג טָאה "טפיורשעגנָא רעדיװ ןיוש ,

 ן'א ךיז טָאה ,םײהַא ןעגנַאגעצ ךיז זיא עטלעטשעגנָא םֶלֹוע רעד

 ןּתוש רעטייווצ רעד -- לַאֿכימ ןַאּפ טצעזעגקעװַא טעניּבַאק ןטכַאמרַאפ

 ןרַאפ ןענײװ ןעמונעג ןוא ,"עשרַאװ ,גינעק רעדירּב , זױה-קנַאצ ןופ

 ירעטניה זיא עירעטלַאהכוּב יד זַא ,ףעזוי ןַאּפ ןרַאפ ,םענייז רערורּב

 טלייצרעד ןעמ ןוא לגענ יד ךיז ןעמ טצוּפ גָאט ןצנַאג ַא זַא ,קילעטש

 ןעמ טָאה ןצונ םוש ןייק ןוא ,טולּב טסָאק ץלַא סָאד זַא ,תושעמ ךיז

 ןַא ןעגנַאגעגמײהַא ,זיא רעגייסש רעד יװ ,ףעזוי ןַאּפ זיא ,ןופרעד טשינ

 *רעדניא דלַאּב ןוא ּבײװ ןטימ םּתסה-ןמ ךיז טגירקעג ,רעטגערעגפיוא

 .אּבה-ךורּב םעד טכַאמצג ירפ

 א ףיקּת רעצנַאג ַא שטָאכ - ףעזוי ןַאּפ רענעגייא רעד טָא םורָאװ

 לַאכימ רעדורּב ןייז רַאּפ ןגעווטסעדנופ טָאה ,טפעשעג ןיא רעגָאז:העד

 .טַאהעג ארומ

 .עפמורשעגנייא ןַא ,רעניילק ַא .רעכייר ןוא רעטלע ןעוועג זיא לאכימ

 ןיא ןכירקמורַא טַאהעג ביל רע טָאה ,למינּפ ןלַאפעגנייא ןַא טימ ,רענ

 ,תובוח ענעגעלרַאפ ןכוזפיוא ,ןריּפַאּפ עטלַא ןיא ןרעטשינ ,ןעלקניוו יד

 ,טעּברַא לַאנָאסרעּפ סָאד ױזַא יװ ןּבעג גנוטכַא גיוא ןייא טימ ןוא

 טײג רע גָאט ַא לָאמ לפיו ןוא טסע שטנעמ ַא גָאט א לָאמ לפיוו

 טלָאװעג רע טָאה ןיילַא יװ ױזַא ןוא .ןשינעפרעדַאּב עכעלריטַאנ ךָאנ

 ןוא ,רעדורג םעד טלייצרעד רָאנ סע רע טָאה ,ןטוג ַא רַאפ ןייגנָא

 .ךיוא םיא רַאפ ןגירשעג ןיוש טָאה רענעי

 ,םיטַאּבעלַאּב ענעי ןופ ןעוועג לַאכימ ןַאּפ זיא ,גינעק ףעזוי ןופ ךוּפיהל

 רע .ןשטנעמ ערעייז טימ ןהנעטוצנייא העש עיירפ ַא ביל ןּבָאה סָאװ

 ןענעז ןעיורפ יד יצ ,ןכַאמ רעדניק יד סָאװ ,ןגערפסיוא ךיז טגעלפ

 ,הפסוה ןַא וצ לָאמ ַא ןעמוקעג זיא'ס זַא רָאנ .תוצע ןּבעג .טנוזעג

 ןעלסקַא יד ןיא לּפעק'ס טשטיינקרַאפ רע טָאה -- ּביולרוא ןַא וצ רעדָא

 וומ טפעשעג ַא ןיא .טשינ ךיז טשימ רע זַא ,טרעפטנעעג ןוא ןײרַא

 זַא ןוא .ףעזוי ןַאּפ םוצ ןייג יז ןלָאז .טרינָאּפסיד סָאװ ,רענייא ןייז
 000 גיי
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 ןיגמורַא טייצ ַא ןעז ןעמ טגעלפ ,טלעוּפעג ףעזוי ןַאּפ םַאּב טָאה ןעמ
 .ןגיוא עקידרעסַאװ טימ ,םענירג ַא לַאכימ ןַאּפ םעד

 וצ םזגמ טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,םענייז רעדורּב םעד סיעכהל ףיוא
 ,לקער טלַא ןַא ןיא ןײרַא טפעשעג ןיא ןעמוק לַאכימ ןַאּפ טגעלפ ,ןייז
 זַא ,ןגָאלקאּב ךיז רדסּכ ןוא ןגַארק ןכעלנירג-ךעליולּב ,םענעמוג ַא ןיא
 ןויבא ןַא ,ןַאמערָא ןַא טביילּב רע זַא ,ףיוא םיא טסע לַאנָאסרעּפ סָאד

 ,טפעשעג עצנַאג'ס ןרידיוװקיל ןזומ ףוס:לּכ:ףוס טעװ רע זַא ןוא
 ןוא ףניפ רָאי א ןיוש טרזחעגרעּביא ךיז ןּבָאה תונעט עקיזָאד יד
 ןַאּפ .טריטסיזקע "גינעק רעדירּב, זױהקנַאּב סָאד טניז ,קיצ ַאוװצ
 =עגסיוא .סױרַא ןטייװצ ןופ ןוא ןײרַא רעיוא ןייא ןיא סע זיא ןמעזוי
 עלַא ,טריּפשענכָאנ ןעמ טָאה ייז ,ןשטנעמ יד וצ רָאנ סע זיא ןעגנַאג
 טרעפטנערַאפ סנגרָאמוצ ךיילג ןוא טגָאזעגּפָא קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ
 ןצרַאה םוצ ךיז טָאה רעּבָא רענייק .סעּכ ןיא ןעוועג זיא ןעמ זַא ,ךיז
 סגינעק יד זַא ,טסואועג טָאה רענייא רעדעי םורָאװ ,ןעמונעג טשינ

 ...סנייא ץלַא זיא - טליּב טנוה רעד ןוא ןדער
 ײזַא טשינ - ךעלטנגייא .רעלקניװ ןַאּפ רָאנ ךיז טָאה ןעוועג רעצמ
 זיא רעלקניוװ ןַאּפ זַא ןוא ,ךיז טגערעגפיוא יװ - ןעוועג רעצמ טייוו
 עדנָאלּב עטלזיירקעג-ךייוו יד םיא ַאּב ךיז ןּנָאה ,טגערעגפיוא ןעוועג
 שיט ןרעּביא טעװרָאשעג רדסּכ ןּבָאה טנעה יד ,טוָאלעגּפָארַא סעסנָאװ
 ןפרָאװעג ןוא טּפַאכעג רע טָאה ,ןעמוקעגרעטנוא םיא זיא'ם סָאװ ןוא

 | ,שיט ןרעּביא
 ,אּבהיְרורּב ןרַאפ - סנטשרע .ןעוועג זייּב יילרעייוצ רע זיא טנייה
 םנטמייווצ ןוא ,טכַאמעג םיא טָאה ריקנַאּב רעקיטכעלייקעגסיוא רעד סָאװ

 ,טשינ עקַאט טמיטש סנַאליּב רעד סָאװ ,רַאפרעד
 ןּביז טרעדנוה ץיגרע טקעטשרַאפ ךיז ןּכָאה'ס יװ ,געט עכעלטע ןיוש
 ,ןעניפעג טשינ ייז רע ןָאק ,ךיז סיירעצ שטָאכ ןוא קרַאמ קיסיירד ןוא
 *עגטיוא ,טַאלּב וצ טָאלב ןופ ךוּב סָאד ןפרָאװעגרעּביא ןיוש טָאה רע
 טגייוש ךָאד ןוא רעדנוזַאב רעפיצ עדעי טשטעווקעגסיוא ןוא טנקדג
 ןציּפש יד .זָאנ רעד טימ טּפוז רעלקניוו ןַאּפ ,ןלזג ַא יװ ,ךוּב סָאד
 ,רעלקניוו ןַאּפ רעד ,טסייװ רע ,שטנָאּבַארכ ַא ַאּב יװ ,ןרעטיצ סעסנָאװ
 טלָאװ ןעניפעג וצ רעש זיא קיסיירד ןוא ןּביז יו ,רעפי: ַאזַא זַא
 'רעּבָא ָאד ,גיוא ןטימ סע רע טּפַאכ - ןלונ טימ עמוס ַא ןעווג סע

  ךש שי" 7 + ריס

 י
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 ןיא לַאנרושז ןופ סעיציזָאּפ יד ןגָארטרעּביא ןיא רעלעפ רעד טקעטש

 יֹפֶא ןעמ זומ ,ןגָארטעגרעּביא שלַאפ זיא'ס ּביוא ןוא .,ןײרַא ךוּב:טּפוה

 .שדוח ןצנַאג ַא ןופ סעיציזָאּפ עלַא ןפור

 וצ גָאט ןופ ּפָא טגייל רעלקניװ ןַאּפ סָאװ ,טעּברַא ענעסעגעגנייא ןַא

 רעלעפ רעד ןוא לַאנרושז ןצנַאג םעד ןפרַאװרעּביא ןעק ןעמ .גָאט

 רעד זיא דָארג ןוא .טייז רעטצעל רעד ףיוא ןכוזפיוא טשרע ךיז לָאז

 ןעװעג טלָאװ רע יװ ,ןסקַאװעגפיוא ױזַא שדוח ןקיטנייה ןופ לַאנרושז

 ןַאּפ .רעפיצ ַאּב רעפיצ ףור ןוא רעדינַא ךיז ץעז ייג ,טייצ רעד ףיוא

 טעװ לַאכימ ןַאּפ ןוא ,ןכירקנײרַא גָאט עלַא ליװרעד טעװ ףעזוי

 טימ לקער רעגרע ןַא ךָאנ ןָאטנָא ןוא תואצוה עסיורג יד ףיוא ןגָאלק

 .ןגַארק ןרעגרע ןָא

 סעסנָאװ יד ףיוא רע סלעטש - ןָאסּפיל עינַאּפ ,ריא טניימ יו ,אה --

 ַא ןופ לגנילק ַא טימ לגענ יד ךיז טקינייר סָאװ ,ףליהעג ןייז ףיוא

 | ,לרעסעמ
 ןגױא יד ףיוא טשינ רענעי טּבײה -- ,רעלקניװ עינַאּפ ,סָאװ

 ? ךוּב:טּפיױה ןטימ לַאנרושז םעד ןפורּפָא

 ,ןעגנַאגעגנָא םיא טלָאוװ'ס יו ,רענעי טרעפטנע - ?ןעד יװ ,יאדוַא

 .יינש רעקירָאיַארַאפ רעד יו

 .ךוּב:טּפיױה סָאד טמענ ןוא רעטעּפש ףיוא ?גענ יד עשז=טלַאַאּב ָאט

} 

1 

 ןייצ יד ןשיװצ רעגניפ:ץיּפש ַא ןָאסּפיל ןַאּפ ןײרַא טקעטש -- ,ןיוש --

 םַאֹּב טעלג ַא ךיז רע טיג ךָאנרעד .לגָאנ לקיטש ַא ּפָא:טפוצ ןוא

 ןוא ענעשעק-לטסעװ ןיא לרעסגמ סָאד טלַאהַאּב ,ּפָאק ןקידעצנַאלג

 .ךוּב-טּפױה סָאד וצ טקור

 רעד ַאּב ץיּפש םעד טכַארטַאּב ,רעדעפיילב ַא טציּפש רעלקניוװ ןַאּפ

 :טעּברַא יד ןָא ךיז טבייה'ס ןוא ,רעטצנעפ ןופ טכיל

 .רעלקניװ ןַאּפ טריטקיד - ָאטנָאק ,ָאסַאק --

 ןוא רעטעלּב עסייװ ,עטיורג יד טימ רעּביא טכרַאװ ףליחעג רעד

 .רעטלַאהכוּב ןפיוא ןלירּב עטלעטשעגנָא טימ ןייטש טּביילּב

 .קרַאמ 2510 -- רעלקנייװ ןַאּפ טפור -- טעּבעד --
 יטּפיוה ןיא רעדעפיילב רעד טימ ךירטש ַא טיג לרוחּב עטצוּפעג סָאד

 : גָאז ַא רעדיװ ןוא ,לַאנרושז ןיא -- רעלקניוו ןַאּפ ,ךֹוּב



 על רע פ 7

 ! קוַאּב-ָאטנָאקסיד --
 ַא רעדיװ ןוא רעטעלב עטעילַאמכָארקעגנָא יד טימ שיװ א רעדיװ

 | ,סרעדעפיילפ יד טימ ךירטש
 ,ליטש זיא ,ףליהעג ןייז טימ רעלקניווװ ןַאּפ ןטעּברַא'ס ואוו ,רעמיצ ןיא
 ןוא רעטצנעפ עגנַאל יײװצ יד ךרוד ןײרַא טקוק גָאט רעסורג א
 סרעטלַאהכוּב םעד ןטלַאהַאב סָאװ ,רעטעלּב ענעפָא יד ףיוא ךיז טליּפש
 סױרַא ןקוק ,טנַאװ רעד ַאּב טייטש סָאװ ,קנַאש רענעּפָא ןַא ןופ .דֹוס
 ןיא טָאה רעלקניװ ןַאּפ סָאװ ,רעכיּב עטלַא ןופ סנקור עטלייש גּפָא
 ןַא טעקיט ּפָאק סרעטלַאהכוּב ןרעצביא .ןבירשרַאפ ןרָאי ןופ ףיולרַאפ
 ,טירט עטנכערעגסיוא ,עקיסעמלגער טימ רעגייז רעקידכעלייק רעטלַא
 ןגָארטרעד ,עיצידעפסקע יד טעּברַא'ס ואװ ,ןרעמיצ ערעטייוו יד ןופ
 ןיא ָאד ןעגנעה ןּבײלּב סָאװ ,ןעמיטש עכעלשטנעמ ענעסירעגּפָא ךיז
 .ּביירש ַא ןופ ןפרַאװ קירעזײה ַא ךיז טרעה סע ,עדמערפ יװ ,רעמיצ
 ךיז טנפע טייצ וצ טייצ ןופ ,ןָאפעלעט ןופ ןעגנילק ַא ,ןישַאמ
 ,ציצידעפסקע רעד ןופ רעצימע ןײרַא טלַאפ'ס ןוא ריט יד גנילצולּפ
 ,סעּפע טכוז ;סנקור ענטּבירעגּפָא יד טימ קנַאש רעד וצ וצ טפיול רע
 טָאה ףעזוי ןַאפ זַא ,טליצרעד .ךעלהמכח רָאּפ ַא לייוורעד טגָאז
 רע סָאװ ,ךוּב ןיא השעמ-תעשּב טקוק ןוא -- ,רעריסַאק ןפיוא ןגירשעג
 ןוא .רעדעפיילב ַא טימ סעּפע טריטָאנ .קנַאש ןופ טּפעלשעגסױרַא טָאה
 סױרַא קירוצ רע טלַאּפ ךיג יױזַא - ןלַא עגניירַא זיא רע יװ ךיג ױזַא
 רעד ןיא טתיטשיילפ רעד טימ ןוא רעיוא ןרעטנוא רעדעפ רעד םימ

 ,ןפיל יד ןופ טיירּב
 .רוק רע ,ןײרַא ךוּפ ןיא רעלקניװ ןַאּפ טמורּב -- ! טיירש רע רָאנ --
 לָאז ףעזוי ןַאּפ - טַאהעג ארומ טלָאװ רע יװ ױוזַא ,ןייא ךיז טעשט

 / ןעיירש ןּבױהנָא ָאד ןוא ןלַאפנײרַא טשינ רעדיוו
 טיירש שטנעמ ַא יװ ,טָאלג טשינ טיירש ףצזוי ןַאּפ רעד טָא לייוו
 םיא לָאז ןעמ לפיוו סָאװ ,אבוסו:ללוז רעסיורג ַא יװ טיירש רע .לָאמַא
 ןפיוא :ןגעװ האנה ןופ טיירש רע ,קיניײװ ץלַא םיא זיא ,ןּבעג טשינ
 ןכרוד ןוא רעדורּב םענעגייא ןפיוא ,ענשזָאװ ןפיוא ןוא טנעדנָאּפסערָאק
 רע טנַאּפש ,ןעיירש וצ ןעמעװ ףיוא טשינ טָאה רע זַא ןוא .ןָאפעלעט
 טכַאד'ס ןוא ,ןגיוצעגגצ ,ףיטש ,רערעדוַא רעד ןיא םוטש ןייא ןופ

 .ענ יז טירט יד ןעיירש טציא זַא ,ךיז
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 יו ,ןגיוּבעגסיא ןשטנעמ יד ןציז ,טפעשעג ןיא ָאד זיא ףעזוי ןַאּפ זַא
 יד טימ ךיג ןעּפירקס ,ןעּפירקס רָאנ ,טשינ ןדער יז ,ןפייר עּבלַאה
 טָאה רע ,טעניּבַאק ןטכַאמרַאפ ןיא עקַאט טציז ףעזוי ןַאּפ ,סרעדעפ
 םֹורַא ךיז טרָאד ןפיול ףעלטירט עפייטש ענייז .ןגיוא טנזיוט רעֹּבָא

 .ּפעק סנעמעלַא רעּביא ךיז טפרַאװ לֹוק זייּב ןייז ,ןרעמיצ עלַא רעּביא
 רָאנ טָאה ןעמ ןוא רעלקניװ ןַאּפ דניצַא יו ױזַא ,ךיז ןעמ טעשטרוק

 : ןעניז ןיא
 ? ןבלַאהטרעדנַא העש ַא ףיוא ןרעוו רוטּפ ןיוש םיא ןעמ טעװ ןעוו --
 ןיש ךיז טכיר רענייק .ךעלטעּפש ייס.יוו-ייס ןיוש זיא טציא רָאג
 ,ךיז טקור רעגיײז רעד .ןײגסױרַא טנייה ךָאנ לָאז ףעווי ןַאּפ ,טשינ
 סעציײלּפ יד ןוא - העש עּבלַאה ַא ךָאנ .ןעגנולקעג ריפ ּבלַאה ןיֹוש
 ןַא ,ןלוטש טימ ןקור ַא ןּבײהנָא ךיז טעװ סע .ןכיײלגסיוא ךיז ןלעו
 .ּפָארַא טעװ רעזייוו רעד רעדייא ןוא ,ןדָאלּפוש ןכַאמרַאפ ןוא ןענעפצ
 "גינעק רעדירּב, זיוה-קנַאּב ןיא ןיוש טעװ ,ףניפ לטרעפ ַא ףיוא ןלַאּפ
 סָאװ ,ךעלשטנעמ ןוא ןשטנעמ עלַא יד ןופ לוק:רעדיוו ַא ןפױלמורַא

 ,ךיז טלטרעוועג ןוא ,טנכערעג ןוא ןּבירשעג גָאט ןצנַאג ַא ָאד ןּבָאה
 ףיוא ,'סעטָאשטש , יד ןופ ןּפַאלק ענרעצליה סָאד טעװ ןגָאלשּפָא ןוא
 םייהַא רַאפרעד טייג ןוא עסַאק יד טציא טכַאמ רעריסַאק רעד עכלעוו

 .רעטצעל רעד
 טימ טריטקיד רעלקניװ ןַאּפ רעד .ריפ בלַאה ךָאנ טשרע ןזיא לייוורעד

 טעשרוש , ףליהעג רעטצוּפעג רעד .םיטש רעקיטליגכיילג רעטרַאה ַא

 ןּביױש יד ףיוא .טערָאּפעגמורַא ךיז ןטלָאװ זיימ יו ױזַא - ,ריּפַאּפ ןטימ
 ןופ טייקדימ טימ ןױוש טגָאי סע .טַײקטַאמ עיורג ַא ףױרַא ךיז טיצ
 ןופ ,רעטעלּב יד טימ ןפרַאװרעּביא ספליהעג ןופ ,ןפור סרעלקניוװ ןַאּפ
 ןפיוא רדסּכ טקוק ןעמ .סנקור עטלײשעגּפָא יד טימ קנַאש רענעפָא רעד
 טיג ךעלדער-רעגייז עגולק יד ןשיוצ קיניײװעניא זַא ןוא ,טַאלּברעּפיצ
 עטרַאװעגסױא-גנַאל יד ןּפַאלקסױא ךעלעמָאּפ טמענ'ס ןוא ץירק ַא
 ,ייוו:ץיטש ןזיּב ןעגנַאגרעד זיא טייקדימ יד זַא ,ךיז טכַאד - ןעגנַאיק

 | ,ךעלגעממוא ןיוש זיא רעטייוו זַא ןוא
 :לטסעוו ןייז סױרַא טמענ רע .טשינ ךָאנ טביילג רעבָא רעלקניוװ ןַאּפ
 ןוא ּפָאק ןרעּביא טַאלּברעּפיצ ןפיוא קוק ַא ,ָאד קוק א טיג ,לרעגייז

 :ןָא ךיז טפור :



 : ,טונימ ייווצ ךָאנ --
 ַא ךיז רעטנוא יג ןוא ןָאטּפיל ןַאּפ טרעפטנע -- גונעג ןייז טעוו'מ --

 ,לוטש יד קור
 .טונימ ייווצ ךָאנ ,ןָאסּמיל עינַאּפ ,ןיינ --
 קור רעתמא רעד ךיז טרעהרעד ,ךרוד ןעייג טונימ ייווצ יד זַא ןוא
 ,סיוא ךיז טיצ רע .רעלקניװ ןַאּפ ףיוא ךיז טּבײה סָאד ,לוטש רעד טימ
 רעּביא טנַאה רעד טימ ריפ ַא ,לטסעװ ןופ ןציּפש עדייּב ּפעלש ַא סיג
 טקעדרַאפ ,רעשעל םַאּב ּפָא יז טשיװ ןוא ןעּפ יד טמענ ,סעטנָאװ יד
 :עמָא רעד ןיא ןײרַא טגייל ,ריּפַאּפ טרַאה לקיטש ַא טימ סרעטניט יד
 טזָאל טירט עטרַאה ,עכעלעמַאּפ טימ ןוא ,לַאנרושז םעד קנַאש רעג
 ,םישוּבלמירעבױא יד ןעגנעה'ס ואװ ,עיצידעפסקע רעד ןיא ךיז רע

 טצװ רעלקניוװ ןַאּפ ןענַאװ זיִּב זַא ,ןעמ טסייו עיצידעפסקע רעד ןיא
 זיא רעלקניוו ןַאּפ ,טרָא ןופ ןריר טשינ ךיז ןעמ רָאט ,ןזייװ טשינ ךיז
 ןײגקעװַא םַאּב ייס ,ןעמוק םַאּב ייס -- רעגײז רעד יװ ,ךעלטקניפ

 טרעדנעעג טשינ ךיז טָאה ענייז טייקכעלטקניּפ יד יװ רָאי ןצכַא ןיוש
 ,דָאלפוש ןייז ףיוא רע טקור ירפרעדניא רעגײזַא ןיינ ,רָאה ַא ףיוא
  ןפיוא לַאנרושז םעד טגיילעצ ןוא םירישכמיביירש יד סיױוַא טמענ
 טשרעוצ .טעּברַא רעד וצ יךיילג טשינ ךיז טצעז רע ,תמא ,שיט
 ןײרַא טקעמש ,ןרעמיצ עקידייל עלַא רעּביא ךרוד ךיז רע טריצַאּפש
 לײװרעד טקוק ןוא ָאטשינ רענייק ךָאנ ןיא'ס ואװ ,טעניּפַאק ןיא
 ךָאנרעד .ץנעדנַאּפסערָאק רענעמוקעגנָא רעד ןופ ןטערדַא יד רעּביא
 טרעה סע סָאװ סיוא םיא טגערפ ,ענשזָאװ ןטלַא ןטימ ןייא רע טהנעט
 טלייצרעד רעטלַא רעד ןעװ ,טכַאל .סגינעק יד ַאּב םייהרעדניא ךיז
 אב ןסע וצ טשינ ןּבָאה ייז וַא ,ךיז ןגָאלקַאּב ןטסניד יד זַא ,םיא
 ןוא בייוו ןטימ טגירקעג ךיז טָאה ףעזוי ןַאּפ זַא ,רעדָא :םיריבג יד
 רעדָא ןיײרַא רעמיצ רעדנוזַאּב ַא ןיא טעּב ןייז ןגָארטרעּביא ןסייהעג

 .ייט טימ טיֹורּב עוװָאזַאר קיטשירפ וצ טסע לַאכימ ןַאּפ זַא
 רע .ןרעיוא עטציפשעגפיוא טימ רעלקניוװ ןַאּפ סיוא טרעה ץלַא סָאד
 .טרעהרעד סע זיּב ,ןרעמיצ עטמיורעגפיוא.קידייל יד רעביא ךיוה טכַאל
 ןוא ,וצ ךיז רע טלייא ,ריט רעד ַאב גנולק רעטשרע רעד טשינ ךיז
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 לַאנרושז ןייז ַאּב ןיוש רע טציז ,ןײרַא טמוק רעגנילק רעד רעדייא

 .טצ ברַא ןוא

 טפעשעג ןיא ירפרעדניא קידנעייג ,רעלקניוװ ןַאּפ זַא ,לָאמַא טפערט סע

 ןופ רעצימע ךָאנ ןיוש טייג'ס יװ ,סנטײוורעד ןופ טקרעמַאּב ,ןײרַא

 רע .ןרעװ רעכײװ טירט עכעלטרַאה עדעווש ענייז ןעמענ .ןגעלָאק יד

 ןייג ךיג זַא ,טסייו רע שטָאכ ןוא .ךיז טּפוטש רָאנ ,טשינ ןיוש טייג

 זומ רע זַא ,סיוא טריפ ןוא ןופרעד טשינ ךיז רע טכַאמ ,םיא טדאש

 ,רָאטנַאק ןיא רעטשרע רעד ןייז

 קירוצ ןרָאי טימ זַא ,ןעקנעדעג טֿפעשעג ןיא ןשטנעמ ערעטלע יד

 -רַאפ ירפרעדניא ךיז טָאה רעלקניװ ןַאּפ ןעוו ,לַאפ ַא ןפָארטעג טָאה

 טָאה הרבה .ןרעלק וצ סָאװ טסואועג טשינ טָאה ןעמ .טקיטעּפש

 ענעדישרַאפ טימ ןעמוקעגרעטנוא םיא ןעמ זיא ,ןייגרעד טלָאװעג

 .רעיומ ַא יװ ,ןגיושעג טָאװ רעּבָא רעלקניוו ןַאּפ .ךעלציּפש

 יד ןט:ּברַאפ טָאה רעלקניװ ןַאּפ ןעװ ,םורַא םישדח ןיינ ןיא טשרע

 ןופ ןוא ,ץיװ ַא ןלַאפ טזָאלעג רענייא טָאה - תירּב ַא *יוא םירבח

 זעּפשרַאפ ןייז רעּביא ןענהמכח ןייא ןיא ךיז ןעמ טלַאה ןָא טלָאמעד

 .העש לטרעפ רעצנַאג ַא טימ ךיז ןקיט

 +סקע רעד ןיא ךיז טזײװַאּב רוגיפ ענעסקַאװעגרעּביא ,עכיוה ןייז זַא

 ןרַאש טמענ ןעמ רָאנ ,רעגייז ןפיוא טשינ רענייק ןיוש טקוק ,עיצידעּפ

 ןּפטטש לָאמנײא טימ עלַא ןוא ,רעכיּפ יד ןכַאמרַאפ ,ןלוטש יד טימ

 .םישוּבלמ:רעּבױא יד וצ ךיז

 "גָאטײטוג, ַא םורּב ַא טיג ,ךעלעמַאּפ ןָא ךיז טוט רעלקניוו ןַאּט

 לָאמניק ,רעטשרע רעד םױרַא ךיז טרַאש ןוא ּפעק סנעטעלַא רעיא

 טרַא םענײק ןוא ןעמַאװצ ןצימע טימ ןייג לָאז רע ,טשינ טפערט

 ,רעגײז רעכעלטקניּפ רעד זיא רע זַא ,גונעג זיא ייז רַאפ ,טשינ סע

 ךיז טישעצ ןעמ ןֹוא ריט יד ךיז רעטניה טכַאמרַאפ ןעמ ןכלעוו טיול

 .טָאטש רעד רעּביא

: 

 ןעװעגּפָא ןיוש זיא רעלקניװ ןַאּפ ןעו ,ןײגסױרַא לָאמ ןקיטציא םַאּב

 זיא ןגרָאמ שטָאכ זַא ,ןלַאפעגנייא םיא זיא ,ןגיטש קָאטש ןּבלַאה ַא

 "העש ַא ףוא ךיז ןּפַאכוצנײרַא ןעועג רשוי ַא רשפא טלָאװ ,קיטנוז
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 טשינ םיא טעװ רענייק .רעלעפ םעד ןכוזוצפיוא ןוא רָאטנַאק ןיא ייווצ
 הטרח רע טָאה רעּבָא דלַאּב ןעניפעג רעכיג סיא רע טעװ -- ןרעטש
 עילַאק םורַא ױזַא ןוא ,ןעניפעג טשינ אקוד םיא רע ןָאק ןגרָאמ דארג .טַאהעג
 לסיּב ַא טזָאל רע ןכלעװ ןיא ,גָאט ןקיצנייא םעד ,קיטנוז ַא ךיז ןכַאמ
 טימ שטנעמ ַא יװ ,ךיז טליפ ןוא רעכיּב יד ןופ לוע םעד ּפָארַא
 ,ןגינעגרַאפ ןוא ור ןופ גָאט ַא עקַאט ןזיא קיטנוז ןוא .ךיילג ןשטנעמ
 רעטעּפש העש ַא טימ ןייטשוצפיוא גהונ רעלקניוװ ןַאּפ ךיז זיא קיטנוז
 רעסעּב ַא רעלקניוו ןַאּפ טסע קיטנוז .ךָאװ רעצנַאג ַא ןופ גָאט עלַא יו
 יד טכַארטַאּב ,סּפינש ןצרַאװש ַא ,ןגַארק ןשירפ ַא ןָא טוט ,ןסייּבנָא
 רע טמענ רעגײזַא ףלעוװצ םורַא ןיא ;ךיש עקידבוט=םוי יד ןופ סעקמוג
 טייג ןוא לדיימ'ס לָאמַא ,לגניייס לָאמַא ,רעדניק ייווצ ענייז ןופ סנייא

 =סָאמעג טימ - תומיענּב טייג רע ןסַאג יד רעּביא ןריצַאּפש יז טימ
 ןיא טכַאמ רע ןזײרּפש לפיוו טלייצעג טלָאװ רע יװ ױזַא ,טירט ענעט
 ןטלַאה ךיז רע זומ ןיײג ןתעשּב זַא ,רע טָאה עבט ַא ןוא .טונימ ַא
 טימ ןעיײג ןטלסקַא יד זַא ,ױזַא ,סױרַא ּפָאק םעד ןלעטש ןוא ןגיױּבעג
 .ןַאּפשעג ןיא דרעפ ַא ַאּב יװ ,ךיז טלקָאש ּפָאק רעד ןוא טימ םיא

 טונימ רָאּפ עלַא םיא טלעטש ,טריצַאּפש רע ןכלעװ טימ ,דניק סָאד
 .ןיינ רעדָא ,ָאי :ןרעפטנעּפָא ןייא ןיא טלַאה רע ןוא .תוישק עיינ
 רע טָאה ,ןסַאג יד ןיא קיטנוז טריצַאּפש רעלקניװ ןַאּפ תעשּב לייוו

 רָאטקעריד ַא טימ ןפערט ךיז לָאז רע : קנַאדעג ןַײא רָאנ ןעניז ןיא

 רַאפ ןעיצ ןענָאק לָאז רע ןוא טנערוקָארּפ ַא טימ רעדָא ,קנאּב ַא ןופ

 ַא טימ רעכעה ,ךיז טכַאד ,רע טרעװ טונימ ַאזַא ןיא .טוה םעד יז

 ,ּפעק יד ּפָא ןקעד טיה סנדייּב זַא ןוא .טסנרע טרעװ םינּפ סָאד .ּפָאק

 ןעמעװ טימ ןעז לָאז רענעי ,ןטנַאקַאּב לקיטש ַא רעלקניוװ ןַאּפ טכוז

 ,לּפענקּב לּפענק זיא ,רעלקניוו ּבוקַאי ,רע

 ןימ םענעי וצ טײקכַאװש ענעטלַאהַאב א רע טָאה ןֶָא זײװדניק ןופ
 ןעמעניוַאפ ,סעקשזָארד ןיא ךָאװ:רעד:ןטימ ַא ןיא ןרָאפ סָאװ ,ןשטנעמ

 .ןסַאג עכעלטסירק ןיא ןעניואוו ןוא סעלעטש ע:יוה
 ימיײהַא ןענעק לָאז רע - ןריצַאּפש קיטנוז רע טייג רַאֿפרעד קיטש ַא

 'טסירגעג טנייה םיא וצ טָאה'ס -עוװ ,בייוו ם ד ןלייצרעד ןוא ןעמוק

 ,טלעטשעגּפצ טנייה ךיז ט:ה רע טנערוקָארּפ ןכלעוו ט מ ןוא
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 אט אושי-דייז

 --לזענ ךעלטיור טציּפשרַאפ ַא טימ יורפ ַא - ּבייװ סרעלקניוו ןַאּפ רָאנ
 ,סיוא םיא טרעה יז ,ןטּפַאשטנַאקַאּב סנַאמ ריא וצ טניואוועג ןיוש ןיא
 ,ןײרַא ךיק ןיא ּבוטש ןופ ןוא ןײרַא בוטש ןיא ךיק ןופ קידנעייג

 .רעד רע זַא סָאװרַאפ תונעט טָאה ןוא ךעלזגורּב רעלקניוו ןַאּפ טרעוו
 ,ךיק רעד טימ ןָאט וצ דיִמּת יז טָאה ,,סעּפע טלייצ

 ,גָאט םעד ןיא גונעת ַא ךָאנ רעלקניװ ןַאּפ טָאה ןריצַאּפש ןרעסיוא
 ךיז ןעק רע ןעװ ,גָאטימכָאנ טייצ יד זיא סָאד .קיטנוז טסייה סָאװ
 ,עטַארעצ רעטלַאק רעד ףיוא ױזַא קידנגיל .עקפָאס רעד ףיוא ןעיצסיוא
 ױזַא ןפַאשַאּב טָאה רע סָאװ ,'טָאג רעה, םעד רעלקניװ ןַאּפ טקנַאד
 ,רעלקניוו גיקַאי ,רע ןוא קיטנוז ַא ךאוו רעד ןיא ןייז לָאז'ס ,טלעװ יד
 רעד ןוא ןשטנעמ ענייפ טימ ךיז ןפערט ,ןריצַאּפש ןייג ןענָאק לָאז
 טגנַאלרעד עקפָאס רעד וצ .עקפָאס רעד ףיוא ךיז ןעיצסיוא -- רקיע
 עטשרע'ס ,ןּבָאה האנה טמענ רעלקניװ ןַאּפ ןוא גנוטייצ יד דניק ַא טיא
 ,דרָאמ רעשיגַארט רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא רעייז זיא ,טנעייל רע סָאװ
 טנעייל רע .טיוט טימ ךיז טקידנע סָאװ ,עטכישעג עשיטנַאמָאר ַא רעדָא
 טשינ רע ןָאק ,טנַאסערעטניא רָאג ןיא עטכישעג יד זַא רָאנ .ךיז רַאפ

 ,בייוו ןטימ ןלייט ךיז זומ ןוא קיור ןגילנייא
 .ןפַאלרַאפ ךיז טָאה'ס סָאװ רָאנ רעה ,ושזדנַא --
 עצנאג יד ןרעהסיוא ןוא ןצעזקעװַא ןענירעד ןטימ ןיא עשזדנַא ךיז זומ

 ,ףוס ןזיּב בײהנָא ןופ השעמ
 יד וצ רעלקניװ ןַאּפ ךיז טמענ ,קיטרַאפ ןיֹוש זיא סָאד זַא ,ךָאנרעד
 ,עזרעב רעד ןופ ןסרוק יד ךרוד רע טקוק רעטעּפש .,ןלַאפרָאפ-גָאט
 ,גנוטייצ רעד ןיא סנַאליּב ריא טכעלטנפערַאפ עמריס ַא סעּפע זַא ןוא
 ןוא ,ןרעטש םעד טשטיינק ,ךרוד יונעג רעלקניװ ןַאּפ םיא טרידוטש

 .טלמירדנַא זייװכעלסיּב רע טרעװ קידנשטיינק ױזַא
 ןיא ,טײקליטש.גָאטימכָאנ עקידצענעג ענעי ךיז טניילעצ וטש ןיא
 ןופ .טלמירדרַאפ ןוא דימ ךיז ןרעה ןעמיטש עכעלשטנעמ יד רעכלעוו
 ַא ךיז טרעה ףיוה ןפיוא .רישעג:שיט ןופ גנַאלקעג ַא ךיז טגָארט ךיק
 עטכַאמרַאפ:ּבלַאה טימ ןוא טַאז ,ךעלטימעג זיא'ס .עסקיש ַא ןופ ןכַאל
 ַא ןופ געט עלַא ןעװ ,טדַאשעג טשינ טלָאװ סע זַא ,ךיז טכַארט ןגיוא

 ,ןגָאטימכָאנ עקידקיטנוז עכלעזַא ןופ ןײטשַאּב ןלָאז ךָאװ רעצנַאג
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 טשטילגעגפָארַא ךיז טָאה גנוטייצ יד .טיפוס םוצ טמעטָא רעלקניוו ןַאפ
 רעדָא : ןעמונרַאפ דימּת זיא סָאװ ,רעלקניוו יורפ .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא
 םורַא ךיז טיירד -- שעװ עטלַא ןטכיררַאפ טימ רעדָא ,טסניד רעד טימ
 ,ּבוטש רעטייװצ רעד ןיא רעדניק יד טקיש יז ,לגענ+ץיּפש יד ףיוא
 ןוא זָאנ יד ןיירַא ןיהַא יז טקעטש טרָאד ןופ ץיּפיּפ עדָאיל ַא ייּב ןוא

 , ,טנרָאװ '
 יּפש שוטַאט ,רעדניק ,רעליטש --
 עלעקנוט יד ןוא טנעװ יד טימ ןפָאלש ,טפָאלש שוטַאט רעד זַא ןוא
 :ייז רעד ןֹוא רעטצנעפ םעד רעּביאנגעקַא רעיומ עיורג יד ןוא ןּביױש
 טשַאֹװ סָאװ ,טסניד רעד ןופ טנעה יד וליפַא ;טנַאװ רעד ףיוא רעג

 ,ךיוא ןפָאלש ,סעפעג סָאד ךיק ןיא טרָאד
 רעלקניוו ןַאּפ טמענ ךיז ןצענעגסיוא ןכָאנ ןוא ןעיצסיוא ןכָאנ ,טנװָא ןיא
 ?ןירג םַאּב ןוא שיט םַאּב ןיוש רע טציז לָאמ סָאד .גנוטייצ יד רעדיוו
 רע טפערט .ןגָאלָארקענ יד ךרוד רע טקוק זַאג ןופ ןײשּפָא ןכעליולּב
 *ַאוצ ןוא לוק ַא ףיוא ךרוד םיא רע טנעייל ,ןעמָאנ ןטנַאקַאּב ַא ףיוא
 .בָאנ יז ןעמענ ,דמעה טלַא ןַא רעּביא טציז סָאװ ,ּבייוו ןטימ ןעמ
 ןוא ,רעד ןוא רעד לָאמַא טשינ זיא רענעּברָאטשעג רעד יצ ,ןטכַארט
 =רָאג ךיז ןעמ ןעק ,רעד ןוא רעד עקַאט זיא רענעּברָאטשעג רעד זַא
 טרעױדַאּב ןעמ .ןּברָאטשעג ןיוש זיא רע סָאװ ,ןרעדנואווּפָא טשינ
 :עג ןענעז סָאװ ,ךעּבענ ,רעדניק יד ףיוא טצפיז ןעמ ןוא ,ּבייוו סָאד
 ינַאּפ ןייג לָאז הױול רעד וצ זא ,טמיטשַאּב ןעמ ןוא ,םימותי ןּבילּב
 ...שטנעמ רענעמונרַאפ ַא ךָאד זיא ,רעלקניוו ּבוקַאי ,רע םורָאװ ,רעלקניוו

 עמומ ַא בור'ס זיא סָאד .ךיוא טסַאג ַא סרעלקניװ יד וצ טמוק לָאמליײט
 ןופ טנעגַא ןַא זיא סָאװ ,ןַאמ ריא טימ עקניזוק ַא רעדָא דצ סּביײװ ןופ
 ןעמ ןוא ןעמ טציז ,זױה ַא ןיא סעקנודלעמ יד טריפ ןוא עיצַארוקעסַא
 רעלקניװ יורפ סָאװ ,ךעלכעקעל טימ טסײברַאפ ןעמ ןוא ייט טקנירט
 רעד טימ עקניוק יד :השעמ:תעשּפ טדער ןעמ ןוא ןיילַא טקַאּב
  סעקניזק רעד טימ לעלקניװ ןַאּפ ןוא ןטסניד יד ןופ -- עװָארעלקניװ
 ךיז ןענעק סָאװ ,ןעמענ טנָאמרעד ןעמ ,עיצַארוקעסַא ,טפעעעג ןופ -- ןַאמ
 יד סָאד ןרעהרעד .ןרָאװעג ךייר ןענעז ןוא ןביירשרעטנוא טכער טשינ
 ,רעּביײװ יד ןופ ןעמַאזוצ ןיוש ןעמ טסעומש ,ןירַא ךיז ןשימ ןוא רעּבייוו
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 ןעמ טדער רעדניק ןופ ןוא ןרָאװעג ךייר ןענעז רענעמ ערעייז סָאװ
 סעקניזוק יד ןוא .עכעלטע ךָאנ טשינ טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,ם עד ןופ ןוא
 טלציוו-.םינּפ טשטיינקעצ ךעלגנעל ַא טימ רעטריזַארעג ַא ןצנַאגניא-ןַאמ
 :תעשּב .ןּבָאה וצ טשינ רעמ ןָאטעג רדנ ַא טָאה ּבייװ ןייז זַא ,ךיז
 יױרּפ ַא -- עקניזוק יד סָאװ ןופ עלהמכח ַא סעּפע וצ רע טיג השלמ
 .שטנעה יד טימ שטַאּפ ַא טיג ןוא טיור טרעוו -- ,סעזוּב ןסיורג-וצ א טימ
 ךיז טכַאלעצ רעלקניװ ןַאּפ .טנעה יד רעּביא ןריא ןַאמ םעד ךעלעק
 ןוא לָאמניײא סעסנָאװ יד ּפָארַא יצ ַא רע טיג האנה סיורג ןופ ןוא

 ,לָאמַאכָאנ
 גנוטייצ יד ןוא ,טסַאג וצ טשינ טמוק רענייק זַא ,רעּבָא ךיז טכַאמ
 רעטלוּב ךיז טרעה - ןּפָאלש ןעייג רעדניק יד ,עטנעיילעגסיוא ןַא טגיל
 ןוא ןכש ַא ַאּב ץעגרע ריט ַא ןכַאמרַאפ סָאד ,רעגייז ןופ ןקיט סָאד
 ףעזוי ןַאּפ זַא--םיטַאּבעלַאּב ענייז ןופ טלָאמעד טדער רעלקניוו ןַאּפ שטָאכ
 זַא ,ךיז טכַאד -- "עדינג, ַא - לַאכימ ןַאּפ ןֹוא גנוי רעניימעג ַא זיא
 ַא טדער סע רָאנ ,ןדער ייז טשינ ןוא רָאג ןפָאלש ּבייװ ןוא ןַאמ
 ןעמ ךיז ןטעג סָאװ ,טנעװ יד ןופ ,לּבעמ ןטצונעגּפָא ןופ לוקרעדיװ
 :ַאּפש ןעגנַאנעגקעװַא זיא סָאװ ,טסניד רעד ןופ ,ןשירפפיוא יז לָאז
 ןעמ ןוא טױרּב:טנװַא ןעמ טסע ,ןצענעג ןָא טּבייה ןעמ זיּב - ןריצ

 ,ןפָאלש ךיז טגייל
 ןלייצרעד ןייא ןיא טלַאה רעלקניװ ןַאּפ יװ ,ןצמופ רָאי ַא ןיוש ױזַא
 ױזַא יו ,עירעטלַאהכוּב רעד ןגעוו ,סגינעק יד ןגעװ םענייז בייו םעד
 ףיױא ןיוש טסייװ רעלקניװ יורפ .טעּברַא רע סָאװ ןוא טעּברַא רע
 .לתכוּב רעד ןיא טצונַאּב ןרעװ סָאװ ,ןענימרעט עלַא יד קיניײװ:טױא
 ,ןטכעלש ַא ןעו ,גָאט ןטוג ַא טָאה ןַאמ ריא ןעו טנעקרעד יז .עירעט
 ןטימ טמורקעג טָאה לַאכימ ןַאּפ ןעװ ,ןגירשעג טָאה ףעזוי ןַאּפ ןעוו

 . . ,ליומ |
 ןייא זױלּב .רעריא ןַאמ רעד ,טלייצרעדסיוא ןיוש ריא רע טָאה ץלַא

 .טנידרַאפ רע לפיוו -- רע טגיײװשרַאּפ ךַאז
 .תודימ עטכעלש ןוא עטוג ,ןטײקכַאװש ,ןטייהנייוועג ענייז עלַא ןעק יז
 ,רָאנ טסײװ יז .טלַאהעג טגירק רע לגיװ טשינ ץלַא ךָאנ טסייװ רָאנ
 רעד זַא ,ךעלדמעה ענעסירעצ ןגָארט רעדניק יד זַא ,קינײװ זיא'ס זַא
 ףיוא ןוא ,טײקטלַא ןופ טרעדיונקעצ ןיוש זיא סָאװ ,ןטלַאּפ ַא טייג ןַאמ
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 טניז טָאה ,דיילק יינ ַא ןּבָאה םישדח רָאּפ עלַא זייוולדיימ טגעלפ סָאװ ,ןײלַא יז זַא ,טסייוו יז ,ּביױטש רעכעלנירג ַא ןיֹוש טגיל ןעלסקַא יד
 ,שוּבלמ ןייק טײנַאּב טשינ טַאהעג הנותח טָאה יז

 צפיוו !סָאװ ןופ ןוא !ןענַאװ ןופ :ןעגנוצ יד ףיוא ןעמענ יז טעװ ןעמ ,ןגיוא עסיורג ןּבָאה ןשטנעמ .טצוּפעג ױזַא ןײג טשינ ףרַאד ּביײו א טרעטלַאהכוּב ַא זַא ,טהנעט רעריא ןַאמ רעד .טשינ ייז יז טגָארט ןגָארט רָאנ ,רעייטשסיוא-הנותח ןופ ךָאנ רעדיילק ןעגנעה קנַאש ןיא ,תמא
 ו סגינעק יד ַאּב רעטלַאהכוּב ַא ןעד טנידרַאפ

 -קלָאפרָאּפ ןופ תונויער יד ךיוא ךיז ןגיוו ,ורמוא רעד יװ ױזַא טקנוּפ ןוא ,סרעלקניװ יד ןופ רענייּב יד ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה ורמוא ןוּכ ךיז ןגיוו עקיור ,ענעסַאלעג עקיזָאד סָאד זַא ,ךיז טכַאד ,רעליטש טשינ ,רעכעה טשינ ,ןסַאלעג ,גינָאטניײא ,ךיז טגיװ רעגייז ןופ ןרמוא רעד ןוא .רעכייװ םינּפ סָאד ,רעטציּפשעגסיױא טרעװ לזענ עטלטיוררַאפ סָאד ןוא .טסניד רעד טימ טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טגירק ,סעיצקעל יד ןכַאמ ןלָאז יז גנוטכַא טיג ,לוש ןיא רעדניק יד טקיש ,ןסע וצ טיירג ,טעװערעצ ,טכיררַאּפ ,ּבוטש ןיא רדסּכ טציז רָאנ ,טשינ ץיגרע ןיא טמוק ,ןטעקַאשז עטעוועשטינעגרעּביא טימ סעצינדוּפס עטלַא יז טגָארט
 ; רָאנ ,רעליטש טשינ ,רעכעה טשיג

 , . .קיט ,קיט ,ץיט ,ץיט --
 .קיטרַאפ ןיוש זיא ןסע סָאד יצ ,לוק דמערפ ַא טימ טגערפ ןוא טייז ַא טימ רעמיצ ןטייווצ ןיא ןײרַא ךיז טראש ,ןטלַאּפ םעד סיוא ליטש טוט .רעזגורג א טפעשעג ןופ טמוק רעלקניוו ןַאּפ .גנורעדורעצ לקיטש ַא סרעלקניוו יד ןופ זױה ןיא ךיז טליפ ,טשינ טמיטש "גינעק רעדירּב, זיױהײקנַאּב ןופ סנַאליּב רעד זַא רָאנ
 ; ןעמורּב ןקידרדסּכ ןייא ןיא טלַאה ןוא ,לָאמ עלַא יױװ ,רעכעה ךיז טכַאד .ךיוה טעקיט רעגייז רעד ןיולּב .לפעל ַא טימ ןָאט וצ ּפַאלק ַא ךיז טיה ןעמ ןוא ,טייהרעליטש ןעמ טסע ,ןשטַאל ענרעטופ ןיא יװ יֹוזַא ןירַא טמוק טסגיד יד ,ןעלקניוװ יד ןיא טייה .רעל'טש ךיז ןרוט ןוא ענעגיױצעגנָא םורַא ךיז ןעיירד רעדניק יד שיט םוצ ןטיירג דלַאּב יז טסייה ,הּביִס יד ךיילג טיײטשרַאפ רעלקניוו יורפ
 .טשינ טמיטש סנַאליּב רעד ,טשינ טמ'טש סנאליּב רעד --
 י 5265 רע יש הי 25 טיי יה יז יח 5 יריד : 5 ריי ידי רינז

 50 יי וי זייי ראיה יי רעש
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 8 טימ טקוק ,טָאלּברעפיצ םוצ ןגױא יד ףיוא רעלקניוו ןַאּפ טבייה

 :ןרעפטנע ,ךיז טכַאד ,ליװ ןוא ןרעטש ןטלצנורעג

 .יי!קסע ןײד סע זיא ,טשינ טמיטש רע זַא ןוא -

:: 

 עשילרעטסיוא ןַא ןעעשעג רעלקניװ ןַאּפ ןטימ קיטנוז ןטצעל םעד טָא זיא

 .ךַאז

 ןריצַאּפש דגיק ַא טימ ןעגנַאגעג ךעלנייוװעג יװ רע זיא ירפרעדניא

 ענעי ןופ רענייא .רעגרומכ ַא רָאנ ,רענעקורט ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 ןוא לעג סיוא ןעעז רעמינּפ עכעלשטנעמ יד ןעו ,געט עקידגנילירפ

 טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,לטניוו ַא ןגיוצעג טָאה'ס ,ןפָאלשעגסיוא טשינ

 ,יינש ףיוא

 טימ ,ענעטָאשרַאפ-לקנוט ,עטמיורעגפיוא -- ןייר ןגעלעג ןענעז ןסַאג יד

 טימ עקיּביײל-רעװש -- ןעיורפ ערעטלע בור'ס .רעייגיײברַאפ ערעטיש

 יד ןעװעג טלָאװ טציא יװ ױזַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .,רעדילג עכייוו

 פא טגנילק רעזייה עכעלשטנעמ יד ןיא ןעוו ,העש-גאטימ עקידבוט-םוי

 טפמורש ,לייוורעד ,סַאג יד ןוא רישעג:שיט ןופ גנַאלקעג עכעלמייה סָאד

 םורַא ייוצפהעש ַא ןיא ךיז טעװ סָאװ ,למוטעג ןפוא טרַאװ ןוא ךיז

 .ןרַאוטָארט עריא ףיוא ןטישעצ

 טזייוו .תונויער-רעפיצ ענייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רעלקניוו ןַאּפ

 לָאמ סָאד רָאנ  ןטעגרַאפ טָאה רע רעדָא ,ןעזעג טשינ טָאה רע זַא ,סיױא

 ײקעריד םוש ןייק ,ןעמוקעג ןגעקטנַא טשינ טנערוקָארּפ טוש ןייק זיא

 ,ןצעזעג יז טָאה רע טשינ ,ןשטנעמ םּתס ןעגנַאגעג ןענעז סע . . .רָאט

 ,םיא -- ייז טשינ

 יװ ױזַא ,ןזײרּפש עמַאזגנַאל ,עטיירב טכַאמעג טָאה לרעטכעט סָאד

 ?גואוועג ןוא סַאג רעד ןופ גנעל רעד ןיא ץיגרע טעיּפַאנעג ,עטַאט רעד

 עלַא ףיוא ןוא רעקידעגייוװש ַאזַא טייג שוטַאט רעד סָאװ ,ךיז טרעד

 זָאנ רעד רעטנוא םורּב ַא טימ רע טרעפטנע ןגַארפ עריא

 ןעמוקעגנגעקטנַא רעלקניוװ ןַאּפ םעד זיא ,םײהַא קירוצ ןיוש קידנעייג

 8 - ןַאמרלעפ ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ - טפעשעג ןופ טנעדָאּפסערַאק רעד

 טּפוטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ךיוּב ןסיווג:וצ ַא טימ ןיושרַאּפ רעכיוה

 * ןגָאז ןלעװ טלָאװ רע יװ ,סױרָאּפ

 יע
יק-הירד זי הד ארורשר ראו חשאוטששרדאטנפ-

 החסיד ראפלש

 .(,לצוס-סוי-וא :
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 יי

 , , .טייג ןַאמדלעפ ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ,ךרוד טזָאל --|
 ,עטלעטשעגנָא יד ךיז ןשיװצ ןדער ןוא ןרעלק סע סָאװ ,ןגָארטרעד -- עלהמכח ַא טימ ןוא עלעכיימש ַא טימ ,טייהרעל ,יטש ןוא ,ןטיּב בוט-םוייטוג יז וצ ןעגנַאגעג .סגינעק יד טימ ןעוועג "טַארב-ןַאּפ , ליפוצ זיא רעגעי ,רעקעל ַא ןוא ףנוח ַא ,ןשלַאפ ַא שטנעמ א רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה רע .טַאהעג ביל קירעּביא טשינ ןאיטסַאּצעס ןַאּפ םעד רע טָאה סנטייװצ ,תוניער יד טרעטשעצ לסיּב ַא םיא  ףענעי טָאה סנטשרע ,טסירגעגקירוצ ןרעג טשינ טָאה רעלקניוו ןַאּפ טלכיימשעג ךעלּביל ױזַא רעירפ עגר ַא טימ טָאה שטנעמ רעק .יזָאדרעד זַא ,ןּביילג וצ ןעוועג רעווש .טשינרָאג לָאמגייק יו ,םינּפ'ס ןזָאלּבעגנָא קירוצ ךלַאֹּב ןוא טוה םעד ןגיוצעג עלעכיימש ךעלּביל ַא טימ טנעד;ּפסערָאק רעד טָאה ,רטלקניװ ןַאּפ םעד קידנעעזרעד טוה םַאּב ּפעלש ןצרַאװש ןגנַאל א טימ עקידרעדיוג ַא ,יורפ עקיּביילרעװש ַא - םערָא ןרעטנוא ּבייוו ןטימ טריצַאּפש טָאה רעבי
 ןגָארט ,ןַאיטסַאּבעס יװ ןעמָאנ ןשילױּפ-ןייר ַאזַא זַא ןוא ,בורק רעטנַאנ ַא סנייז ןעוועג זיא ןַאמדלעפ םלעהליו רעקיטירק רעשילױּפ רעד זַא ,טגָאזעגנײרַא לּכ-םדוק רע טָאה - החּפשמ ןגעװ ןעמוקעג דייר וצ זיא'ס זַא ,ןיילג וצ עטָאלּב רעד טימ - סמענעי ,קילייה ןעוועג זיא סנייז .,ןַאיטסַאּפעט ןַאּפ רעד ,טַאהעג רע טָאה עבט עסואימ ַא ךָאנ ןוא

 ,ןקַאילָאּפ עטלייצעג רשפא
 ןכָארטשעגרעטנוא שטיינק ןרעדנוזַאּב א טימ רע טַאה -- טלעטשעגרַאפ ןצימע רַאפ ךיז טָאה טנעדנָאּפסערָאק רעד ןעוו זַא ,ןפערט טגעלפ ספ

 ; םענייז ןעמָאנרָאפ םעד
 ! םעטסעי ןַאמדלעפ ןַאיטסַאּבעס --
 טשינ שרעדנַא ךיוא םיא ןּבָאה -גנוצ רעד ףיוא ןעמענ םשיג ייז לָאז רע טַאהעג ארומ ןבָנה סָאװ ענעי ,עטלעטשעגנָא יד ןופ עקינייא ןוא ,*עיגַאיטסַאּבעס עינַאּפ, יו ,ןפורעג טשינ שרעדנַא םיא ןנָאה סגינעק יד

 ,ןפורעג
 .ןעצפומיהיוויטבפוסלט8 יד טימ ןפרָאװעג .ירּֿב ַא יװ - טרָאװ סעדעי קידנעגנולש ,ךיג טדער .עג טָאה רע ,ךעלעדָאנ ןוא ןעלדָאנ טימ ןטייז עלַא ןופ טקעטשעגמורַא ,ערעטיּב א טַאהעג ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ רעקיזָאד רעד טָאה גנוצ * ךוא

 גנאראניוטאהאיסא
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 דימּת ןוא ,ןָאמדלעפ םלעהליװ ןופ בורק ןייק יװ טשינרָאג ,טנעה

 . . .ןגירשרַאפ םענעי
 "עג ןופ םוכס ַא טימ ,רענעטלַאהעגקירצ ַא עּבטב -- רעלקניוװ ןַאּפ

 ןַאיטסַאּבעס ןעוו ,ןעשטרָאקניײא ןצנַאגניא ךיז טגעלפ ,ןפירגַאּב עטלייצ

 רעד זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג לָאמטּפָא םיא זיא סע .טדערעג טָאה

 טָאה רע .טָאטש ַא ןדניצרעטנוא טרָאװ ןייא טימ ןעק שטנעמ רעקיזָאד

 ךס ןייק טדערעג טשינ ,סנטייוורעד ןופ םיא ןופ ןטלַאהעג רעּבירעד ךיז

 .תולאש ענייז ףיוא טרעפטנעעג ןרעג טשינ ןוא טראוונגעג ןייז ןיא

 רעד ןיא ךיוּב ןטימ ףייטש ױזַא ןעגנַאגעגיײּברַאפ זיא רענעי זַא ,דניצַא

 רע טײג טָא :ןסָארדרַאפ רעלקניװ ןַאּפ םעד סע טָאה ,ןײרַא טלעוו

 טָאטש יד יװ ױזַא ,ןסיררַאפ ,קידתולדג -- ּבײװ ןטימ ,ןריצאּפש ךיז

 *לַאהכוּב-טּפיוה זיא סָאװ ,רעלקניוו ּבוקַאי ,רע ןוא .ענייז ןעוועג טלָאװ

 םענעּבירעגּפָא ןטלַא ןַא ןיא ןגיוּבעגניא טכירק ,טפעשעג ןיא רעט

 ןגעװ טכַארט ןּוא - ןעלסקַא יד ףױא ױטש םענירג ַא טימ ןטלַאּפ

 יװ ,טרעװ ַאזַא ןּבָאה סָאװ :קרַאמ קיסיירד ןוא ןּביז טרעדנוה סעּפע

 טכערּב ןוא טייג רעלקניוװ ּבוקַאי .סָאג ןיא ָאד טניל סָאװ ,ביוטש רעד

 טנייה זַא ,רָאג טטעגרַאּפ ןוא .ץעגרע ןקעטש ײז ואוו ,ּפָאק םעד ךיז

 ןא רעּבײװ יד ןעמענ :טניײה טשינ ןגרָאז ןשטנעמ זַא ,קיטנוז זיא

 ןרַאגיצ טימ ,רעכייב עסיורג טימ ענערירפוצ - ןסַאג יד ןיא ךיז ןזָאל

 ידלַא וצ ...שיטייל ןָאטעגנָא ,רעמינּפ עטַאז טימ ,רעליימ יד ןיא

 טשיג לװיט רעד טעװ ?גינעק רעדירב, עמריפ יד , ..רָאי-ץ רַאװש

 ןופ ןטכַארט טשינ טנײה טעװ רעלקניװ ּבוקַאי ,רע ןעװ ,ןעמענ

 ...ןלַאטיּפַאק ערעיײז טימ רעכיּב ערעייז

 זַא ןוא טנַאה רעד ַאב לרעטכעט סָאד ןעמונעגנָא רעטסעפ טָאה רע

 ןעגנַאגעג םיהַא ךיג רע זיא ,ןסָאלשַאּב סעּפע טלָאװ רע יװ

 . םטניד יד .גָאטימ ףיוא ןטרַאװ גנַאל טזומעג רע טָאה םייהרעדניא

 בײװ סָאד .העש עצנַאג ַא ןיוש ךיז טמיוז ןוא ןעגנַאגענּפציא זיא

 ןַא טימ ןלַאפעגפָארַא זיא לּפָאג ַא .ןגירשעג טעמּכ ,ךיוה טדערעג טָאה

 טָאה ץלַא סָאד . . ,ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא זָאלג ַא ,ּפַאלק ןשילרעטסיוא

 ַא טגָאיעגנָא רעמ ךָאנ ןוא ,טנירגרַאפ רעמ ךָאנ רעלקניװ ןַאּפ םעד

 ןַאּפ ןוא ,ןעװעג רע זיא קירעגיוה .ןגיוא עיורג יד ןיא טײקג גרומב
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. 
 װי -?ראייקיייי יד

 יד ןיא טּפוטשעג םענייאניא ץלַא םיא ךיז טָאה ךיוּג סנאיטסַאּבעס
 ןטיירג ףוס.לּכ.ףוס ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא ,ןגירשעגסיוא ךיז טָאה ,רעלקניװ עינַאּפ - :סױרַא ערַאס ַא ןופ יװ ,טױר ןלַאפעגנײרַא זיא טסניד יד זיּב ,רדסּכ--רדסּכ יױזַא-ךיש טסייר ,ןענרעל טשינ ךיז ליוו ,תוישק עשירַאנ ןגערפ ןייא ןיא ךיז טלַאה ,םּת ַאזַא זיא יז טָאװרַאפ --?רעטכעט םוצ טייקטנירגרַאּפ ןייז טזָאלעגסױא רע טָאה-ןיײרַא ןגיוא

 רע זיא קידנציז ױזַא ןוא ,שיט םַאּב ןסעזעג לסיּב ַא ךָאנ רע זיא -- דימ וצ ןעװעג זיא רע זַא ,סױא רעּבָא טזייװ ,"רעירוק, םוצ ןוא עקפאס רעד וצ .ה .ד ,ןגינעגרַאפ קידקיטנוז ןייז וצ ןעמענ טלָאװ :עג ךיז טָאה רע .םינּפ ןקידלגנעה ןטימ ְךיֹוּב סנַאיטסַאּבעס ןַאּפ ןָא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רעלקניוו ןַאּפ ,ןרָאװעג קיּור זיא גָאטימ ןכָאג . ...שיט סוצ
 ,ןרָאװעג טלמירדנַא טייחרעליטש

 סָאװ ,טייקליטש רעכעלטכַאנרַאּפ רעד ןיא טלמירדעג טָאה רעלקניוו ןַאּפ ןוא ,םילּכ יד טמױרעגפָארַא לגעניץיּפש יד ףיוא טָאה טסניד יד ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןײגנײרַא רעדניק יד ןסייהעג .גָאטימ םוצ טגיילעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךוטשיט סָאד ןעמענּפָארַא טזָאלעג טשינ טָאה ּבייוו סָאד
 ,ןּביוש יד ףיוא טכיײלּבעג ךיז טָאה

 :םולח ַאזַא טמולחעג רעלקנַײװ ןַאּפ םעד ךיז טָאה קידנעלמירד יױזַא

 ,ץנעסערפעגנָא ,עקיכייּב-רעװש--ןענָאילימ יד ןעײג טָא ,םולח ַא זיא'ס זַא ,ךיז טכַאד םיא .ןגיוא ענעגייא ענייז טשינ טּביילג רעלקניוו ןַאּפ ,טַאלּב ןבירשרַאפ טשינ ,ןייר ַא ףיוא זייוותונחמ ןכירק ןוא ןשינעפעשַאּב עקידעּבעל יװ ױזַא ,ּפָא ךיז ןסייר ייז .ןרעפיצ יד ןקור .סױרַא זייווקיצנייא ךיז ןעמענ ןקירּבור עטלטסעקעג ,עגנַאל יד ןופ יו ,רע טעז ,רעלקניװ ןַאּפ רעד ,וצ ךיז רע טקוק ,ךוּב:טּפױה םענעּפָא ןפיוא רעגניפ ןטימ םיא טזייוו ןוא סיוא רעדיוו רע טסקַאװ ךָאנרעד .םלענ גנילצולּפ טרעװ ןוא עלייוו א טייטש ,ןָאטּפיל ןַאּפ טייטש םיא רעּביאנגעקַא .ןפָא טגיל ךוּב:טּפיױה סָאד ,עירטקעלע יד ןיֹוש טנערּב ָארויּב ןייז רעּביא .ךעלטכַאנרַאפ זיא'ס ,ךעלקירעזייה טעקיט רעגייז רעד ןרעדנַא ןיא רעמיצ ןייא ןופ םורַא טעּפַאשט ענשזָאװ רעד .ןעגנַאג .עצ ןיוש ךיז ןעמ זיא עיצידעּפסקע רעד ןופ ,רָאטנַאק ןיא טציז רע
 00 יי
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 ךעלטימעג=שיטַאּבעלַאּב ַא טימ רעטנזיוט = טרעדנוה יד -- ייֵז ךָאנ

 ךָאנ .ענעּפמורשעגנייא ,עצרוק -- רעטנזױטןעצ יד -- רעטעפש .לגנעג

 סייג ןעמ .עקידװעעזנָא טשִינ ,ערעגָאמ -- רעטרעדנוה ,רעטנזיוט -- יז

 ןופ ךיז ןקיטש ,ךיז טכַאד ,עלַא ןוא ,ןפרָאװעצ ,זייוותורוש ,זײװעקּפוק

 ,רעטכעלעג סיורג ַא

 ןַאּפ םעד ןפור ליוו רע .ּפָאק ןיא ןשימ ךיז טמענ רעלקניוװ ןַאּפ םעד

 אתורבח רעצנַאג רעד טימ טשימעגסיוא ךיז טָאה רענעי רָאנ ,ןָאסּפיל

 /  .רעטכעלעג ןופ ךיז רע טקיטש ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא

 .יי!!ןטיײטַאמ סָאד לָאז סָאװ ,לווייט ידלַא וצ

 ילעּב יד ,עקיכייּב יד ,דָאר ַא ןיא ןָא ןרעפיצ עלַא ךיז ןעמענ טָא

 ןוא ,עקידוונ עזנָא טשינ ,ענעּפמורשעגניײא יד טימ ןעמַאזוצ עשיתּבה

 ןופ סױרַא טגנירּפש ,םורַא ןוא םורַא טכַאמרַאפ זיא דָאר סָאד זַא

 רעטנוא ץעגרע ןגטלעג טלָאװ'ס יו ,סטּבױטשרַאפ ַא ,סניילק א ץעגרע

 סא טערישטש ןוא טימ רעד ןיא קעױַא ךיז טלעטש ןוא טעּב ַא

 םעד םורַא ןצנַאט טמענ דָאר עצנַאג סָאד ,ןייצ תורוש עצרַאוװש ייווצ

 טָאה טָא .סע זיא טָא ,ךיז טיירפרעד רעלקניוו ןַאּפ ,לרעפיצ ןקיזָאד

 טָא .שינעכערּביּפָאק ןוא שינעכוז ליפ יױזַא ךָאנ .טקַאּפעג סע רע

 .קרַאמ 137 יד ,ייז ןענעז

 קור ַא ךיז סע טיג ,ןטמעננָא סע ליװ ןוא טנַאה יד ףױרַא טגייל רע

 םער זַא ,ןגיױא עכלעזַא טימ ןָא םיא טקוק ןוא טיור טרעוװ ,רעּפַא

 ירענייּב יד ןיא טלַאק טרעװ רעלקניוװ ןַאּפ

 ַא ,סניילק ַא רעדיװ .ןטימ ןיא ָאד סע זיא ,טנַאה יד קירוצ רע טיצ

 ןַאּפ טפור .טעּב ַא רעטנוא ץעגרע ןגעלעג טלָאװ'ס יו ,סטּבױטשרַאפ

 :רעלקניוו |

 .יי' ןָאסּפיל עינַאּפ ,ןָאסּפיל עינַאּפ --

 ךיז.גייה ַא ןוא לַאפ ַא טיג ּפָאק רעד .גיוו ַא גנילצולּפ ךיז רע טיג

 א זָאלג ַא ןופ גנולק ַא ,לרעש ַא ןופ פַאלק ַא ךיז טרעהרעד סע

 ןגיוא יד ףיוא טסייר רעלקניוװ ןַאּפ

 ,לוק טלמוטעצ סרעלקניוו ינַאּפ ךיז טרעהרעד - !עיּבוקַאי ,עיּבָאט ָאצ --

 םעד ןופ .לקנוט זיא בוטש ןיא .ןרעפטנע טשינ ןָאק רעלקניוװ ןַאּפ

 חייו אוורוטש
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 .רעדניק ןופ ןעמיטש ענעטלַאהעגניײא ךיז ןרעה רעמיצ ןקיאיינרעד

 .סעפעג ןטימ לדיימ.טסניד סָאד טּפַאלק ךיק רעד ןופ

 ךיק ןיא רעלקניװ ינַאּפ טצור - ,זַאג םעד ןָא רָאנ דניצ ושזוי --

 רע יװ ,רעפייטש ַא טציז סָאװ ,ןַאמ םוצ וצ יז טייג ןיילַא ןוא ןײרַא

 + לֶסקַא םַאּב םיא טיצ ןוא ,ןפָאלשעג ךָאנ טלָאװ

 ...!עיּבוקַאי --

 םעד ןָא טדניצ ןוא לוטש ַא ףיוא ךיז טלעטש ,ןיירַא טמוק טסניד יד

 זַא ,ױזַא טכאמ ןוא טנעװ יד טּפַאכרַאפ טייקיטכיל עלעג-ןירג ַא .זַאג

 טשינ ןוא סעיװ יד טימ ןרעטיצ טייצ עגנַאל ַא לָאז רעלקניוו ןַאפ
 ןגיוא יד ןענעפע ןענָאק

 ךיז טקוק -- טייקיטכיל רעד וצ ךיז ןענייוועג ןגױא יד ןעוװ ,רעטעּפש

 סָאװ ,יורפ יד טקרעמאּפ .רעגיה ןייק טשינ יװ ,םורַא רעלקניװ ןַאּפ

 ויא'ס יצ ,ןפָאלשרַאפײּבלַאה יז טגערפ ןוא ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא טקוק
 .ןעוועג טשינ רענייק ָאד

 !ןגָארטעצ ױזַא סעּפע וטסיב סָאװ רעּבָא :ןעװעג טשינ ,ןיינ --

 ...!ןיבמ ַא טסיב
 ?סָאװ ףיוא

 !ןָאק םולח ַא סָאװ --
 !טמולחעג סעּפע ריד ךיז טָאה'ס --
 ,ּבעל ךיא טייצ --
 ןעלמירד ןתעשּב ןענעז סָאװ ,סעסנָאװ יד סיוא טכיילג רעלקניוו ןַאט

 ןטימ יירד ןטגרָאזרַאפ ַא טיג רע .ןטױט ַא ַאּב יװ ױזַא ,ןלַאפעגּפָארַא

 *רעד טמענ ןוא ,ןעקנעש טנָאקעג טשינ ךיז טלָאװ רע יװ ױזַא ,ּפָאק

 -ןעלמירד טונימ עכעלטע יד ןיא ןעעשעג זיא טימ סָאװ םייוו םעד ןלייצ

 .י .ןרעפיצ ...דָאר ַא -- ןעוטרַאפ ןָא יז רע טקוק -- טסײטשרַאפ וד --

 ןוא ןּביז טרעדנוה .ןטימ ןיא רעלעפ רעד ..,ןרעפיצ ,,,ןרעפיצ
 .. .קרַאמ קיסיײוד

 םינּפ ןופ טוה יד ,לזענ ןטלטױררַאפ ןטימ יצ ַא טיג גייוװ סָאד

 ּפָארַא ךיז טזָאל

 .רעכיּב יד ןעניז ןיא רָאנ טסָאה וד זַא - ןָא ךיז יז טפור -- יאדוַא --
== 

 : 12 הא דא - לא:

: 
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 ,טרָא ןופ ףיוא רעלקניװ ןַאּפ ךיז טגייה -- רָאנ ײטשרַאפ רעּבָא -
 ןוא ,לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמנייא טיוא טײּפש ,לטסעק=ײּפש םוצ וצ טייג

 :ןיירא ךיק ןיא רע טפור סגעוונייא ןיא
 ,יט זָאלג ַא ןּבעג עשזוי רימ לָאז !ושווי --
 טלַאה ןוא ךעלעמַאּפ טשימ רעלקניװ ןַאּפ ,ייט ןיירַא טגנערּב עשזוי

 ;ןרעדנואו ןייא ןיא ךיז
 טייטש סָאד ןוא ,טכיל טימ יװ ,םֹורַא סע ךוז ךיא !ןיבמ ַא טסיצ --

 ,. ןטימ ןיא רָאג ךיז
 ןוא - זָאלג ןרעּביא ּפָאק ןטימ שטעװק ַא ,יײט יד ּפוז { טיג רע

 ;לָאמַא רעדיוו
 !ןיבמ ַא טסיב --
 טמענ יז .רישעגייינ סָאד קעװַא לייװרעד טלעטש רעלקניוו יורפ
 טצעג ,ךעלעּבײל טימ ךעלדמעה עטלַא עכעלטע דָאלּפוש ַא ןופ סיוזַא
 ןוא זַאג םוצ םעדָאפ.לדָאנ ףױא טּבייה ,גנוצ רעד טימ םעדָאפ םעד

 : טגרָאזרַאפ ןיירַא טפרַאװ
 ,זיא סָאד ןבעל ַא - טגָאזעג סגינעק יד ףיוא --
 ױזַא יו ,לָאמַאכָאנ טלייצרעד רע ,טשינ טרעה ,ךיז טכַאד ,ןַאמ רעד
 ןכָארקעגסױרַא ןענעז ןרעפיצ יד ױזַא יװ ,ןרָאװעג טלמירדנַא זיא רע
 עסיורג ַא ןרָאװעג ךיוא ןיא ןָאסּפיל ןַאּפ יַא יו ,ןקירבור יד ןיפ
 ,ייט ןָאלג ַא ךָאנ ןעגנַאלרעד ךיז רע טסײה השעמ תעשּב ,רעפיצ
 רעד זַא ןוא ,טעווערעצ ןוא טמעדעפ ּבייו סָאד ןוא ,,,טּפוז ןוא טשימ
 ןיא טנװייל ןיא לדָאנ יד יז טקעטשר/3 ,ליטש עלייו ַא טּביילּב ןַאמ

 ;טסיירד טשינ ןָא ךיז טפור
 ! עיּבוקַאי -

 !ושזדנא ,סָאװ --
 !רועיש רעד זיא גנאל יװ --
 !סָאװ טימ --

 1 זעשַאק ףיוא רעסַאװ ןענידרַאפ וצ ןוא סגינעק יד ַאּב ױזַא ןציז וצ

  ?ןְוָאט ךיא לָאז ןעד סָאװ --

 ,טשיג וטסייו ןיילג ןוא .ןגָאז ריד ךיא ףרַאד --
 !הפסוה ַא טסניימ --



 למעה ַא ןָא ךָאד טייג ןעמ .שרעדנַא סעּפע רעדָא ,הפסוה ַא רעדָא -
 .ּייֵל ןפיוא

 ,ןדער לעװ'כ --
 ,לָאמ עלַא טסדער וד יװ ױזַא ,ןדער טסעװ ,ָאי -
 / ארַאפ - ,ךַאמעג רָאנ זָאל רעּבָא .ןדער ָאי לעוו'כ זַא ,ריד ךיא גָאז -
 טסעז - גילפ ַא טגָאיענּפָא טלָאװ רע יװ ױזַא ,םינּפ סָאד רע טמורק

 , ןעמונרַאפ ןיּב'כ זַא ,ךָאד
 טיג ןוא ןּפיל יד ּפָארַא רעלקניוװ יִנַאּפ טיצ-ןעמונרַאפ טסיּפ ,יאדוַא --

 ,ּפָאק ןטימ גיב ַא
 רַאפ ןוא ןרָאיַארַאפ ןעוועג זיא ייזַא זַא ,טלייצרעד גייּב רעקיזָאד רעד
 טָאג ןייא ןוא ,ןגרָאמרעּביא ןוא ןגיָאמ ןייז טעװ ױזַא ןוא ,רָאי ייווצ

 .ךָאנ גנַאל יװ טסייװ
 ןטימ טשטעווק .טהומרַאפ דדסּכ זיא רע .טשינ טעז רעלקניוו ןַאּפ רָאנ
 :טשינ םענייק וצ ןוא ךיז וצ םורּב ַא רע טיג טונימ רַאּפ עדעי ןוא ,ּפָאק

 !ןָאק םולח ַא סָאװ -
 .וצֹנָא ןסעגרַאפ טשינ ןפָאלש ךיז:ןגייל ןרַאפ רע טָאה ןגעווטסעדנופ
 יד ןעגנעהוצפיוא ,רעטעּפש העש לטרעפ ַא טימ לרעגייז סָאד ןעיצ
 ,קירוצ רָאי ןצפופ טימ סָאװ ,רעגנעה םענעגייא ןפיוא עקרַאנירַאמ
 ןעקנירטוצסיוא ןוא טעּב ןופ סטכער ןשטַאל:קעטש יד ןלעטשוצקעװַא
 טכַאג ,ןרָאי ןיוש טוט רע סָאװ ,טעּברַא ןַא - רעסַאװ זָאלג טלַאק ַא

 ,טעּב ןיא ןיירא טכירק רע רעדייא ,טכַאנ ַאּב
 רע רָאנ יו ,ירפרעדניא דלַאּב ןגרָאפ זַא ,טכארטעג רע טָאה קידנגיל
 ןוא .רעלעג םעד ןכוז ןעמענ ךיז רע טעװ ,טפעשעג ןיא ןעמוק טעװ
 רע לָאז יצ ,טבושיעג רָאנ ךיז טָאה רע ,ןכוזפיוא םיא רע זומ ןגרָאמ
 רע טָאה - טשינ רעכיײלג -- .טשינ יצ ,םולח ןגעו ןצימע ןלייצרעד
 טעװ ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ,ןעלציו ךיז טעוי גרַאװגנוי הרבח -- ןסָאלשַאג

 ,ןגייװש רעסעּב .סגינעק יד ןלייצרעד

* 

 טָאה ,ןײרַא טפעשעג ןיא ןעמוקעג זיא רעלקניוו ןַאּפ זַא ,סנגרָאמוצ:
 ןָאטעגנָא ןוא לקער עשימייה סָאד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא לּכ.םדוק רע
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 ןרָאי המּכ ןופ רָאטנַאק ןיא ןיוש טגנעה סָאװ ,ענעסּכיר עטיַא סָאד
 טגײלעגנײרַא רע טָאה ךָאנרעד .טעּברַא רעד וצ רָאנ םיא טניד ןוא
 ןוא ,םירישכמיביירש יד טגיילעצ ,דָאלפוש ןיא רעטוּפ טימ למעז יד
 ,ךיז רע זיא - ןעװעג טשינ רענייק ךָאנ זיא רָאטנַאק ןיא יװ יױזַא
 עטמיורעגפיוא יד רעּביא ןעגנַאגעגרעּביא לסיּב ַא ,ךעלנייװעג יװ
 סגצוונייא ןיא ,טײקנכָאלשרַאפ טימ טקעמשעג ךָאנ ןּבָאה סָאװ ,ןרעמיצ
 יסיא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ גָאט עלא יװ ױזַא ,קידנעײגיײּברַאפ רע טָאה
 זיא קיטנוז רעד ױוזַא יװ ,ענשזָאװ ןקידנּפַאשטמורַא םעד טגערפעג
 ןטימ ףעזוי ןַאּפ ןופ ןטסניד יד ןליײצרעד סע סָאװ ןוא ןעגנַאגרעד

 | ,לַאכימ ןַאּפ
 ןעוועג .םולח ןקיטכענ םעד טַאהעג ןעניז ןיא רע טָאה טייצ עצנַאג ַא
 טָאה .לַאכימ ןטלַא םעד ןלייצרעד טלָאװעג ץלַא טָאה רע ןעוו ,טונימ ַא
 םעד ,לַאכימ ןטלַא םעד טָא זַא ,טנָאמרעד גנילצולּפ רעּבָא ךיז רע
 טפור ,ןשיט יד ןופ ּביוטש םעד דגיצַא טשיװ סָאװ ,ענשזָאװ םענעגייא
 רע טסײה ןתמא ןיא שטָאכ ,וַאלסינַאטס - טפעשעג ןיא רָאג ןעמ
 ,ףעוי ןַאּפ ,רע ,ױזַא ףעזוי ןַאּפ רָאנ םיא טפור ןפור .ה .ד ,לאכימ
 טָאה .רעדורּב ןייז יװ ױוזַא ןסייה לָאז ענשזָאװ רעד זַא ,טשינ ליװ
 ,ןעמונעגוצ םיא טָאה רע ןעװ טלָאמעד ,ןטלַא םעד ,טגָאזעג םיא רע

 ,וַאלסינַאטס ןסייה רע טעװ ןָא טנייה ןופ זַא
 טרעדנואוועג - סיוא טזיײװ .ןגיוא יד טימ טעגורמעג טָאה רעטלַא רעד

 .ןרעפטנע סעּפע טװאורּפעג ןוא ,ךיז
 ; לוק זייב ַא טימ ןגָאלשעגרעּביא ףעזוי ןַאּפ םיא טָאה
 .. ,רוטּפ ןוא וַאלסינַאטס טסייה וד ,גונעג --
 רע טניימ ןעניימ ןוא *עילַאכימ , טפור ףעזוי ןַאּפ זַא ,לָאמַא טפערט
 ןעּפַאשט ךיג רע טמענ -- ענשזָאװ רעד סע טרעהרעד - רעדורּב םעד

 : טריטרָאּפַאר ןוא ןיירַא טעניּבַאק ןיא
 !ַאוַאּפ ןעשָארּפ ,םעטסעי --
 .טינשּפָא ןַא ףעזוי ןַאּפ םיא טיג
 ("ד, ןטלַא םעד טגָאז רע) .,ךיא ןיימ ךיד טשינ ,לוװייט ידלַא וצ --
 ןסייה ףרַאד רע זַא ,ךיז טנָאמרעד ןוא ענשזָאװ רעד ךיז טמעשרַאפ

 ,ווָאלסינַאטס
 סעסנָאװ עדנָאלּב יד ןיא טלכיימש ןֹוא ךיז טנָאמרעד רעלקניוװ ןַאּפ

 ט. =
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 טעּפע טלּפַאלּפ ןוא סנרָאטניט יד ךיילג טלעטש ענשזָא רעד .ןײרַא
 רעליק ,רעקינוז ַא .ןפָא ןעייטש רעטצנעע יד ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא
 טליפ רעלקניװ ןַאּפ ,ןשיט עקידייל יד רעּביא םורַא טפיול ןגרָאמירפ

 :ןָאט גָאז ַא רע ליװ .קיטפול ,ןפָאלשעגסיוא ךיז
 .,,םולח רעקיטכענ רעד ,עילַאכימ ,טסייוו --
 ,ןענעפע טפיול ןוא ּפַאכ ַא ךיז טיג רעטלַא רעד .גנולק ַא ךיז טרעהרעד

 טּפַאכ סָאװ ,לָאס;רַאּפ ןקיכייּב ןטימ ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ןײרַא ךיז טּפוטש
 .טוג, ןטירב ַא טגָאז רע .ףוג ס'תיּבה:לעּב ןייז ןופ קילּבנָא םעד
 ןטכענ ױוזַא ןיא רע סָאװ ,רעלקניװ ןַאּפ םעד טגערפ ןוא ?ןגרָאמ

 ,טגרָאזרַאפ ןעוועג
 ,ץײװ ןאילוי ןַאּפ ,רעריסַאק רעד טגנילק םורַא טונימ עכעלטע ןיא
 :ןַצרעטנוא טײקכַאװש ַא טָאה סָאװ ,ןעלסקַא עכײלג טימ שטנעמ ַא
 *ל, עכייוו ַא טָאטשגָא ןדער ןוא סעסנָאװ עכעליורג יד ךיז ןצראװש

 ,עכייו א - עטרַאה ַא טָאטשנָא ןוא עטרַאה ַא
 קישטַאלּפ א טימ ןַאמרעגנוי ַא ךעלטירט ענּבָארד טימ טמוק רעטעּפש
 ַא - רענײא ךָאנ -- םיא ךָאנ ,גנולײטּפָא-לטקע יד טריפ סָאװ ,םינּפ
 :ָאורַאּפ ךיז ַאּב םורַא טגָארט סָאװ ,לזענ טלעמשרַאפ ַא טימ רעסַאלּב
 ןופ טצינשעג רבא:רענעמ ַא דָאלּפוש ןיא טלַאה ןוא ןטרַאק עשיפַארג

 ,ץלָאה ץרַאװש
 סָאװ ,ךעלקעב עטּפיײנקעגסױא טימ רוחּב ַא ןײרַא טלסּפָאה ךָאנױעד
 ,5וענ ןטלעמשרַאפ ןטימ םענעי טעּב ןוא ,ןעמעלַא טימ ךיז טגירק

 ,ןטרַאק עשיפַארגאנרָאּפ יד ןזייוו םיא לָאז רע
 ןעּפירקס סרעדעפ יד ,ןשיט ַאּב עלַא ןיוש ןציז ןעצ ףיוא לטרעפ ַא
 ,ןעגנילק ןָא טּביױה ןָאפעלעט רעד .טלעג סָאד טגיילעצ רעריטַאק רעד
 עטצוּפעג סָאד .ףליהעג סרעלקניװ ןַאּפ ןפיול וצ טמוק טלָאמעד טשרע

 .ןָאסּפיל לרוחצ
 .ךיק ןופ טריפ סָאװ ,ריט-רעטניה רעד ךרוד ןיירַא ךיז טפרַאװ רע
 טפַאכ .ּפָאק ןטכייפ םעד טעלג ַא ,לטנַאמ םעד קעווא רעדיילש ַא טיג
 .וּפַאס ןוא קידנפיול ױזַא ןוא ...קנַאש ןופ ךוב ןייז טױרַא דניװשעג

 :גערפ ַא םעטָא ןייא ןיא רע טיג קיד |
 {טסטי שזוי ףעזוי ןַאּפ --
 סייווי עי



 ַא ןיא טציז סָאװ ,ןאיטסַאּבעס ןַאּפ ןָא ךיז טפור -- ,טסעי ,טסעי -
 עירעטלַאהכוּב רעד ןיא ןפָא ןעייטש ןריט יד ואוו ,רעמיצ קיאייּברעד

 ,.,סעּפש רעײז ,ןָאסּפיל עינַאּפ ,טעּפש טמוק ריא -- ןירַא
 - ןעלמַאטש לרוחּב עטרעדוּפענ סָאד טמענ - ַעגַאּפ ןעשָערּפ ,ַא --

 ,..קייטּפא ןיא ןייג טזומעג ...טנוזעג טשינ רעטסעווש ַא
 ןגױא ענעבָארגרַאפ טימ טציז רע .ןָא טשינ ךיז טפור רעלקניוו ןלפ
 ,טכַארט ןוא ,טלעטשעגסױרַא קיציפש לֹסְקַּצ ןייא ,ןײרַא לַאנרושז ןיא
 .מָאק , רעד ןיוש טעװ ,ןרעמטנערַאפ טשינ ךיז לָאז ןָאסייל ןַאּפ יװ זַא
 וצ (ןאיטסאהעס ןַאּפ םעד טייהרעליטש ןעמ טפור יטא) "ראדַאניג

 .ךיז טקיטצײּפשרַאפ ןָאטּפיל ןַאּפ זא ,טעניּפַאק ןיא ןבעג ןסיוו
 רעטעפש עלייוו ַא ןיא ןָא ךיז טפור - ןָאטּפיל עינַאּפ ,טציא ןוא ,ונ --

 .טעּברא רעד וצ ןעמענ ךיז רימָאל - רעטלַא בוּב רעד
 ןכיירטש ,רעטעלּב טימ ןשימ סָאד ,ןריטקיד סָאד ןָא יינספיוא ךיז טּבייה
 .רעד טצענעג ןטייװצ םעד ןוא טָאלּב ןייא ןשיװצ .סרעדעפיילּב טימ
 .ךעלטכייפ םעד טעלג ,עלעגיּפש:טנַאה ַא ןיא טקוק ,ןָאסּפיל ןַאּפ רעד לייוו
 ,ףלע ףיוא ףלע ּבלַאה ןופ ךיז טקור רעגייז רעד ןוא ,ּפָאק ןטמעקעגוצ
 ַא טציז סגינעק יד ַאּב טעניבַאק ןיא ,גנַאג ןטימ ןיא ןיא טעּברַא יד
 ןָאטּפיל ןַאּפ טמענ .ןזיו טשינ טציא ךיז טעװ ףעזוי ןַאּפ .טנעילק
 .רעד םיא זיא קיטנוז רעקיטכענ רעד ױזַא יװ ,ןלייצרעד זייווכעלסיה

 ,ןעגנַאג |
 ןופ םעט רעד ךָאנ טגיל רענייּב יד ןיא .קיטנָאמ ןיוש זיא גָאט אזא
 ןעמ טגייל ,ןטָאלשרעד טשינ ּבלַאה ,ליופ-בלַאה ןיא ןעמ ,ןטעּברַא טלינ
 .טרעה ןעמ ןוא .םינּפ סָאד סיוא טציפש ןעמ ,סרעדעפיילג יד קעװַא

 ערעדנַא ןָאסּפיל ןַאּפ ןטימ טפערט קיטנוז עלַא .סָאװ ָאד זיא ןרעה ןוא
 רע טָאה ,קרַאטש ױזַא טשינ טביילג רעלקניוו ןַאּפ שטָאכ ןוא .םיסינ

 .ןבָאה האנה וליפַא ןוא ןרעחוצסיוא םיא םיל ןגעווטסעדנופ
 ,טדער רע יװ ,רעמ טלּפַאלט רע .רדס ַא ןָא טלייצרעד ןָאסמיל ןַאּפ
 סָאװ ,ןעמיטש ענעי ןופ .עלעקנוט א ,עכײװ א רע טָאה םיטש ַא ןוא

 ,ךעלטכעלשעג ףיוא ןגער
 ,ךלימ ןוא טולב .טַאהעג טָנה רע סָאװ ,לסקיש ַא ןופ רע טלייצרעד
 ןײרַא טלַאפ .ּפָארַא סָאג ןופ ױזַא טַאלג טשינ .עקטנעדוטס ַא ןײלַא
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 טציא ..גונעג ןיוש יז טָאה רע . ..קיטנוז וצ קיטנוז ןופ םיא וצ

 ,ךעלעטסירּב - עקשטעגנוי ַא רָאג ךָאנ .לדיימ שידיי ַא םיא וצ טמוק

 םראג ךיז ןעק ,רעייפ ַא יװ ,םיא ףיוא ךיז טּפרַאװ יז . , ,ךעלעּפע יו

 ןעק רע ,..זיוה ןייפ ַא ןופ ,דניק שיטַאּבעלַאּב ַא ןוא ,ןקיטעזנָא טשינ

 ,..רָאטקָאד ַא - ןויא רעדורּב ַא
 ןביג ייז ױזַא יװ טלוּב טלָאמ ןוא ,ןַאסּפיל ןַאּפ רעד ,ױזַא רע טלּפַאלּפ

 טייג רע יװ .ךעלריימ ענייפ .'יה ,סעקטנעדוטס יד - ּפָא םיא ךיז
 - ץלַא סָאד ןוא .טשינרָאג טייג רע רעדָא ,אניק ַא ןיא ךָאנרעד ייז טימ

 ,ןעוו ֹוצ רע טיג - ןלעװ לָאז רע זַא .טשיגרָאג ַא-! םיא סע טסָאק סָאװ

 יד ןוא עטסנעש יד ןּבָאה רע ןלק - ןגָאז וצ סאו טשינ ןיוש טָאה רע

 ..גונעג ןיֹוש ייז טָאה -ע ,טשינליוװ רע רָאנ ..,ןעיורפ עטסכעלטנרָא

 :טכייפ ַא רע טליפ סעסנָאװ יד רעטנוא ,ןעמונרַאפ טקוק רעלקניוו ןַאּפ

 טלכימש רע ,ץַאק ַא ַאּב יװ ,טײרּפשעצ ןרעװ ןגיוא עיורג יד ,טייק

 | : רעּביא רע טסייר טונימ רָאּפ עלַא ,םורק רעד ןיא

 ,...1 עקַאט ,ױזַא --

 םטד ןטסָאק םיגונעּת עלַא יד סָאװ ,ןרעדנּואװּפָא טשינרָאג ךיז ןָאק רע

 :סקיש יד טימ ןךעלריימ יד סָאװ ןוא טשינרָאג יװ טעמּכ ןָאטּפיל ןַאט

 רעדירפ-רעזייה ענייפ ןופ רָאנ ,סַאג ןופ ענעי טשינ ןענעז ענייז ךעל .

 . . .סעקטנעדוטס ,םיריוטקָאד

 ? טלעג ןָא ץלַא ןוא --
 טקוק ןוא לרוחּב עטצוּפעג סָאד ךיז טרעװש -- םָאכָאק עשזָאב קַאי -

 ןוא טייקדימ טימ ןיוש טצענערג סָאװ ,טײקטלַאק רענעּפָא רענעי טימ

 ,לוטיב

 ןגייא ןייז ןויער ןפיוא םיא טמוק סע .ךיז טכארטרַאפ רעלקניוו ןַאּפ

 סימ ןעמונרַאפ רדסּכ זיא עכלעוו ,לזענ ןטציּפשרַאט-ךעלטױר ןטימ ּבייוו

 ,תופסוה ןגעוו םיא ןענַאמרעד ןטימ ןוא ,ןעווערעצרַאפ ןוא ןטכיררַאפ

 יו ,טלפוטשעג זיא סָאװ ,לדיימ-טסניד סָאד ןעניז ןפיוא םיא טמיק סע
 ענשימוא טמענ סנייז ּבייוו סָאד זַא ,ןייא םיא טלַאפ'ס ןוא ,ןזייא-ביר ַא
 רעסיאימ ךָאנ ןיא עקידרעירפ יד .ךעלדיימ:טסניד עסואימ עכלעזַא וצ
 סע טוט יז זַא ,סיוא טזייוו ,סיפ עקידלגיײּב טימ רעקיוה ַא .ןעוועג

 ,טכערעג זיא ןָצס9פי7 ןַאּפ ןוא .,.טנייז בייו סָאד ,גנונעכערסיוא טימ

 .. ןּבָאה הנותח טשינ לָאמנייק טעװ רע זַא ,טגָאז רע ןעו
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 ךיז וצ רעלקניװ ןַאּפ טדער - ןעמוקעגסױרַא טלעװ ערעדנַא ןַא --

 ,טלעג סָאװ ...ּביל םיא ןּבָאה יז ...ךעלדיימ עכעלטנרָא -- ,חומ ןיא
 ! טלעג רעװ

 ןייק .לֹּבור ַא ןעמענוצסױרַא ןעוועג רעיוש זיא ,ןרָאי ענייז ןיא ,לָאמַא

 ,סעגָאר יד ןופ ענעי ץלַא .ןעועג טשינ ןענעז ךעלדיימ עשיטַאּבעלַאּב

 טָאה .עמַאמ-עטַאט ןּבעגקעװַא ץלַא טזומעג ,קיניײװ רע טָאה טנידרַאפ

 ןעניגרַאפ ןוא לּבור ַא ןרָאּפשּפָא טנעקעג טָאה רע זיּב ,טרעיודעג גנַאל
 ,גָאר ןופ ענייא ךיז

 רע .רעװש ןעמוקעגנָא ךיוא םיא זיא סָאד וליפַא זַא ,טקנעדעג רע

 ישטנעמ ןדיימסיוא ,ןסַאג-רעטניה עלַא ןעלזײרקמורַא טשרעוצ טנע?פ

 טגעלפ - רעוט ַא ןיא ענייא טימ ןײרַא זיא רע זַא .רעמינּפ עכעל

 ןעיורפ ףיל טָאה רע) ,קַאמשעג ןייז ןיא זיא יז יצ -- ןטכַארזַאּב יז רע

 ןדנואװשרַאפ זיא רע זיּב ,ריא טימ ךיז ןעגניד (סמטזוּב עסיורג טימ

 ,לּפמעל:טפַאנ ַא טימ לּביטש ןיילק ַא ןיא ּפערט עלעקנוט ףיוא ץעגרע

 *רעד טשרע רע טָאה קינייװעניא .טַאהעג הטרח רע טָאה לָאמ ךס ַא

 רימּת זַא ,טַאהעג רע טָאה לזמ ַא ןוא .רַאד ,סואימ זיא ענעי זַא ,ןעז

 רע טָאה גָאט ןקיטנייה ןזיּב .קיטש טכעלש ַא ףיוא ןפָארטעג רע טָאה

 .עטכעלש ןענעז סעגָאר יד ןופ ענעי עלַא זַא ,ליפעג סָאד

 ןַאּפ יװ ,רעגנעל טפעשעג ןיא טעּברַא רעכלעװ ,ןאיטסַאּבעס ןַאש

 *עג זיא'ס זַא .טײקכַאװש סרעטלַאהכוּב םעד טסואוועג טָאה ,רעלקניוו

 טימ ןסעזעג זיא רעלקניוװ ןַאּפ ןוא ןטשרע ןכָאנ ייווצ-גָאט ַא ןעמוק

 *רַאפ טנעדנָאּפטערָאק רעד טָאה ,רעכיּב יד ןיא ןגיוא ענעוטעגניײרַא

 ןעװעג לרעטלַאהכוּב עגנוי סָאד זיא ןטכענרעייא יצ ןטכענ זַא ,ןענַאטש

 טשינ ףרַאד ןעמ יצ יאדוא רע טרעלק דניצַא זַא ןוא לדיײמ ַא ַאּב

 ןַאּפ רעד ,ןעלכיימשרעטנוא רע טגעלפ .,..רָאַײקָאד ַא וצ ןײגנײרַא

 .סעציײלּפ יד רעּביִא רעטלַאהכוּב םעד ןּפַאלק קיטימטוג ןוא ,ןַאיטסַאּבעס

 זיא ןיײלַא רע -- .סעכלעזַא ךיז טפערט'ס ,רעלקניוו עינַאּפ ,השקשינ --

 זַא ,רעטעּפש .טייצ עצרוק ַא טרָאד סעּפע ,ןעוועג קנארק לָאמַא ךיוא

 ,ןיטסירק ַא ,ענייא ןּבילקעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טנוזעג זיא רע

 ירעמיצ קיטכיל ַא .ךיז רַאפ טניואוועג טָאה יז ,ןיטסירק ַא זיא עטסעּב'ס
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 טָאה יז זַא ןעװעג םורפ ,לֹזֹוי סָאד טעּב ןרעּפיא .תחנ ַא - טעּב ַא

 גָאט ןקיטנייה ןויּב .ןצנַאגניא טנערּבעג יז טָאה ,םיא טימ טגיילעג ךיז
 ,םעט םעד ןַאיטסאּבעס ןַאּפ ךָאנ טליפ

 :עזייה טנעדנָאּפסערָאק רעד טָאה - ,רעלקניוו עינַאּפ ,טסייוו ריא --
 .ןייצ יד טימ ןצירק ךָאד טגעלפ יז - ,ןּבעגעגוצ ליטש ןוא ךעלקיר
 ךימ טעז ריא יװ !ַאירַאמ:סוזעי ,עה ,עה ,ןפור -- ?ַאירַאמ:טוזעי
 .עגייא ןּביילקסיױא ךיז לָאז ,רעלקניוו ןַאּפ ,רע -- עטסעּב'ס זיא ,.,ןבעל

 ,רעכיז דימּת זיא ןעמ רעּבָא ,רעמ לסיּב ַא עקַאט טסָאק'ס
 ךָאנרעד טָאה רע .ןּבילקענסיוא טשינ ךיז טָאה רעלקניוו ןָאּפ רָאנ
 רָאנ ,לזענ ךעלטיור ַא טָאה הלּכ יד זַא ,ןעועג טָאה רע .טַאהעג הנותח
 ענייש ַא ןופ טמַאטש ןוא ןדנ טָאה יז זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ
 ,דניק ַא ךָאנ ןוא ד:יק - א ךָאנרעד .טַאהעג הנותח רע טָאד .הח:שמ
 ַא טַאהעג ךָאד טָאה רע ,ןעגיַאגעג טשינ רעמ רע זיא סעגָאר יד ןיא
 *עג ןוא טכיררַאפ ןוא ןקַאּבעג ןוא טכָאקעג טָאה ּבייוו סָאד ןוא ,ּבייוו
 ,טפעשעג ןיא רעטלַאהכוּב:טּפיױה ןרָאװעג לייוורעד זיא רע ,טעוװערעצ
 טָאה יז ןוא רעטיור ןרָאװעג זיא לזענ סּבײװ םעד ןעװ ,רעטעּפש
 ןעמוקעג לָאמטּפָא זיא ,ןרָאיײהנותח עטשרע יד ןופ םעט םעד ןריױלרַאפ
 ,ןיטסירק ַא ,ענייא ןגעוו רעדָא ,סעגָאר יד ןיא ענעי ןגעװ קנַאדעג רעד
 .רעד ךיז רע טָאה םנטשרע - זיא .טהצעעג טָאה ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ יו
 ןוא ;רעדניק ייוװצ ןופ עטַאט ַא ,רעטלַאהכוּב-טּפױה זיא רע זַא ,טנָאמ
 ףיא טלעג ןגעװ ןטכַארט טנָאקעג טשינרָאג רע טָאה - סגטייווצ

 ,ןכַאז עכלעזַא |
 טלייצרעד טנייה .ףיורעד ןטייצ יד טשינ ןיוש .טעּפש ןיוש זיא טנייה

 ,ןָאסּפיל ןַאּפ
 רעיוא ןרעטנוא רעדעפ יד טקעטשרַאפ ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ וליפַא טָאה טָא

 ;ּפָאק ןטימ ןײרַא ייט רענעפָא רעד ןיא טלקָאש ןוא
 .ןָאסּפיל עינַאּפ ,קַאטּפ ַאנַאּפ'ז ינדַאל --

 .עּבמָאג רעקידלגנעה רעד רעטנוא לכיימש ַא טימ ,קיטומטוג סע טגָאז רע
 ַא רע טיג ,"ַאירַאמ-סוזעי; ןטימ רענעי ןָא םּתסה-ןמ ךיז טנָאמרעד רע

 ;ןיײרַא טדער ןוא ?סקָא ןַא טימ שטיינק
 יסַאשט עט ילנענימ ,רעלקניוו עינַאּפ --
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 :ןײרַא ךוּב ןיא ןגָארטרַאפ ּפָא טרעּפטנע רעלקניוו ןַאּפ
 .עינַאּפ ,ילנענימ ,קַאט ַא -

8 

 טמוק ,קיטנָאמ טסייה סָאװ ,גָאט םעד ןיא ןהעש יד ןפיולטנַא יֹוזַא

 - לךָאװ רעד ןופ געט טשער יד ןוא ךָאװטימ ַא ,קיטסניד א רעּבָא

 ןיא סנקור עטּבױטשרַאפ יד ןופ ,ןעקיטירעגייז ןכיוה ןופ סאמינ טרעוו

 טסע טייקיורג יד .ןּביוש ענעשַאװעג טשינ עגנַאל יד ןופ ,קנַאש רעד
 =ַאֹּב ןשיט יד וצ ןעלסקַא יד טגייּב ;רעװַאשז יו ,טולּב ןיא ןייא ךיז
 ,ןקירּבור עגנַאל ,ןרעפיצ יו ,רעמ טשינ טעו ןעמ .ןעקנַאדעג יד טרעװש

 "אה עקידעּבעל:טיוט יד ןופ רָאנ יװ ,רעמ טשינרָאג ןופ טכַארט ןעמ

 טײקנסָאגרַאפ זיּב ,רענעגיוצעגסיוא ,רעסערג ןרעװ סָאװ ,ןשינעפעש

 ,תושלח רעּפמעט ןוא ןגיוא ןופ

 טמוק רע זַא ,ךיז טכַאד ,עיצידעּפסקע רעד ןופ רעצימע ןײירַא טמוק
 :רושז ןוֿפ ּפָאק םעד ףיוא טּבייה רעלקניוו ןַאּפ ,טלעוו רעדמערפ ַא ןופ
 8 ףיוא טָאה סָאװ ,טייקדמערפ קיטש םעד טימ ךיז טיירפ רע ,לַאנ
 ,ורמוא ןופ ןעקיט סָאד טשינ ןיוש טרעה רע .טייקיורג יד טגָאיעצ עלייוו
 ,טגערפ רע .רעכיב יד ןופ סנקור עטנשקערַאפישירַאנ יד טשינ טעז
 ,. ןטנעילק לפיוו ,עיצידעפסקע רעד ןיא טרָאד ךיז טרעה סע סָאװ
 יטנע טעװ רענעי סָאװ ,טשינ םיא טרַא'ס ןוא ...ָשִד זיא ףעזוי ןַאּפ יג

 ,גונעג םיא ןיא סָאד ןוא ,רָאנ טגערפ רע - ןרעפ
 יד ,ןגיו ךיז רעכעה ורמוא רעד טמענ - סױהַא קירוצ רענעי טייג
 ןקידמַאז ןיא הלגע ןַא יװ ,קידנפעלש . ,,ךעלעמַאּפ ךיז ןקור סרעזייוו
 ןפיוא ןעמ טקוק רעמ ,ךיז ןּפעלש סרעזייװ יד רעמ סָאװ ןוא ,געו
 ייֵז ןיִּב .ךיז יז ןּפעלש רעמ - טקוק ןעמ רעמ סָאװ ןוא .טַאלגרעּפיצ
 יענס ןוא ּפירקס ַא ,ץיר ַא טיג סע ,ףלעװצ יד וצ םיוק ךיז ןעיצרעד
 ןגער סנּפָארט עטקוקעגסױא:גנַאל יװ ,ןשיט יד ףיוא ןלַאפּפָארַא ןעמ

 ,ּפעלק ערעווש עכעלקירעזייה ףלעווצ

 טקוק ןעמ ןוא סיוא ךיז טכיילג ןעמ .םעטָא םעד ּפָא ןעמ טיצ טלָאמעד

 טימ ענשזָאװ רעטלַא רעד ןיײירַא טיּפָאשט טרָאד ןופ ,ריט רעד ףיוא
 ינָא יד ןופ ןשיט יד ףױא ייז טלעטשעצ ןיא ייט רעזעלג ענעסָאגעגנָא

 ,עטלעטשעג
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 ןוא םירישכמ-יירש יד קעװַא ןעמ טגייל ,רעכיּב יד ןעמ טכַאמרַאּפ
 ןעמ סָאװ ,גרגונסע לסיּב סָאד ןדָאלפוש יד ןופ ןפעלש טמענ ןעמ
 ףיוא טלקיװ ןַאיטסאּבעס ןַאּפ ,םייה רעד ןופ טגנערּבעגטימ ךיז טָאה
 טגיילעצ ,ךעלעמעז:רעטוּפ עניילק ריּפַאּפ?דייז ךעלקיטש ערעדנוזַאּב ןופ
 -.ןטלזנעוועג לָאמַא ,ןטרינירַאמעג לָאמַא -- גנירעה ךעלקיטש שיט ןפיוא
 ךָאנ:טּפוז ןוא ןסיּב עניילק רע טכַאמ האנה רערעדנוזַאּב ַא טימ ןוא
 - עסיורג טגיילעצ ,רעייא ךָאנ ּפָארַא ךיז טקיש ןָאטּפיל ןַאּפ ,ייט ןעגנילש
 טגנילש ןֹוא ײרעשטַאּפּפיל א טימ טסע ,סעטסַאשט עכעלטע ,למעז

 .זָאלג ןופ ךיוה
 רע .שיט ןפיוא גרַאװנסע ןייז טשינ טגיילעצ רעלקניוװ ןַאּפ ןייא זיולּב
 =עפָא םעד ןופ רעקיטש סױרַא טּפייגק ,טנַאװ רעד וצ סיוא ךיז טיירד
 טלָאװ רע יװ יױזַא .תעדה:בושי טימ ייט יד טּפוז ןוא דָאלּפוש םענ
 טכַאמרַאפ ַא טימ טסע רע .טגָאמרַאפ זָאלג ַאזַא ןעגנולש לפיוו ,טלייצעג
 יד ןופ ךעלּפעל יד ןוא סעסנָאװ יד ךיז ןעלקָאש זיולּב טעז ןעמ ,ליומ

 .ןרעיוא
 ליװ ןעמ סָאװ ןסע .ןּבָאה האנה ױזַא ןעמ ןעק העש עּבלַאה עצנַאג ַא
 *מַאשז סָאר רעסיוא ,ןּבָאה ןעניז ןיא טשינרָאג ,ליו ןעמ ױזַא יװ ןוא

 /  ,רעליימ יד טימ ןעשז
 סָאד .ןטכַארט וצ סָאװ ןופ ָאי ןסע ןתעשּב טָאה רעּבָא רעלקניװ ןַאּפ
 ןרַא רעכיּב יד ,ןָא קרַאטש ױזַא טשינ םיא טייג ליומ ןטימ ןעשזמַאשז
 טײצ עקיצנייא יד רשפא זיא העש עצלַאה עקיזָאד יד ,טשינ ךיוא םיא
 ,.,ןכַאז עשימייה ענייז ןופ ,ךיז ןוֿפ טכַארט רעלקניוװ ןַאּפ ןעוו ,גָאט ןיא

 וצ ֹזַא רועיש רעד זיא גנַאל יװ ,טכערעג בייוו ןייז זיא יאדוַא --
 טשינ זיא ןדער ,טיוט ןטימ ןָא טמוק הפסוה ןַא !סגינעק יד ייּב ןציז

 . .ןכַאז עגנירג יד ןופ
 וצ ןײרַא טשינ טייג רע סָאװרַאפ ,ןענָאמרעד ןייא ןיא םיא טלַאה יז
 ,טנייכ סע טָאה רע .סיוא סע טדיימ רע .טשינ ייז טגָאז ןוא סגינעק יד

 טגָארט ,טעניּבַאק ןיא ןיײגוצנײרַא ךיז ַאּב ןיוש טלעוּפ רע רעדייא
 ,גָאט ףיוא גָאט ןופ ּפָא טגיל .טייצ ַא קנַאדעג ןטימ םֹורַא ךיז רע
 רע טעװ הפסוה ןייק זַא ,רעכיז רע ויא דיִמּת ,טונימ וצ טונימ ןופ
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 וצ ןּבעג ,םיא טימ ןהנעטנייא ןּבײהנָא ןלעװ סגינעק יד ,ןגירק טשינ

 טציא ןענָאק ייז זַא ,ףיורעד טייצ יד טשינ זיא'ס זַא ,ןייטשרַאפ וצ

 רע ןוא ןרעװ טסואימרַאפ םיא טעווס זיּב - ץנעי זַא ,סָאד זַא ,טשינג

 ,ןןדער ןרעהפיוא ןצנַאגניא טעוװ

 ןעק ךיג ױזַא זַא ,טניימ יז ,ןײטשרַאפ טשינ סָאד ליוו ,ּבייוו סָאד ,יז

 ךָאװטימ ןטימ ַא ןיא יױזַא טאלג טשינ ןעק רע ,ייז טימ ןדער ןעמ

 : ןגָאז

 ,..הפסוה ַא ליוו'כ ,ַאנַאּפ ןעשָארּפ --

 טפעשעג ןיא ןעװ ,ןילַא ןענעז ייז ןעוו ,טונימ ַא ןטרַאוּפִצ זומ רע
 רעּביא טירט עליטש טימ םורַא ךיז רע טיירד .ָאטשינ רענייק ןיוש זיא

 ןטכַאמרַאפ םוצ טונימ רָאּפ עלַא טעשזודנַאלּברַאפ ,ןרעמיצ עקידייל יד

 ָאי רע טרעה ,ןטרָאד טשינ טדער ןעמ יצ ,ןייא ךיז טרעה ,טעניּבאק

 ןייר ַא טימ ריט רעד ןופ ּפָא ךיז טקור רע .ןדירפוצ רע זיא - ןדער

 יז רע ןעק ,ןדער ייז זַא ןוא .סגינעק יד ,ייז ןדער דניצַא ,ןסיווצ ג

 ,ןרעטש טשינ

 ,ריא רע טלייצרעד ,ּבייו'ס רעדיוו םיא טגערט ,םיהַא רעֹּבָא רע טמוק
 .ןדער רעכיז ןיוש רע טעװ ןגרָאמ .טנעקעג טשינ רע טָאה טנייה וַא

 רעדיוו טייטש ,ןרעמיצ עקידייל יד רעּביא םורָא רעדיוװ ךיז רע טיירד
 ןלוטש יד טלעטש ,טמיור ענשזָאװ רעד .טעניּצַאק ןופ ריט רעד רעטניה
 ןטימ םיא וצ רע טלקָאש ,רעטלַאהכוּב םעד רע טעזרעד ,ןשיט יד ףיוא

 . ּפָאק ן
 ,. .ןאּפ עשזדיא ,ןַאּפ עשזדיא --
 יד סיוא טכיילג ,עקרַאנירַאמ יד יצ ַא טיג ,רעלקניוו ןַאּפ ךיז טפייטש
 טייג ןעמ יוװ ױזַא ,טייקרעכיז:טשינ רעקידרעטיצ ַא טימ ןוא .סעסנָאװ
 טקעטש ןוא עקמַאילק יד פָארַא רע טשטעװק ,ןקנַארק ַא וצ ןיירא

 ; פָאק םעד ןיירא
 -- מאָזשנאַ 

 ,לוק טפעזוי ןַאּפ ךיז טרעה -- ! ןעשארּפ -
 8 טיג ענשזָאװ רעד ,ריט יד ךיז רעטניה טכמרַאפ רעלקניוו ןַאּפ

 ;ּפָא טצטיז ןוא ךוט-ביוטש ןטימ לקָטש
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 ןיירַא טמוק רע זַא ,רעטלַאהכוּב רעד ןוא ! עינַאּפ -- עינַאּפ ,ךע --

 ףיוא טקוק ףעזוי ןַאּפ ,ריט רעד ַאּב טשרעוצ רע טייטש ,טעניבַאק ןיא

 טלָאװ רַאגיצ ןופ ךיור רעד יװ יױזַא ,סערַאּפש עלָאמש ייווצ ךרוד םיא

 ,ןגיוא יד ןיא ןסיּבעג םיא

 ! רעלקניוו עינַאּפ ,ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ --

 יורטרַאפ טימ רעטלַאהכוּב רעד ןָא טּבייה -- ןטעּפ טלָאװעג ּבָאה'כ --

 ,טשינ טקידנע ןוא ןּפיל עטנק

 ,ןציז םוצ לוטש ַא ןָא םיא טזייוו ףעזוי ןַאּפ

 ןגיוּברַאפ ַא טימ טציז רע .ןגױא יד ףיוא טשינ טּבייה לַאכימ ןַאּפ

 ,טּפיירש ןוא ןריּפַאּפ קַאּפ ַא רעּביא לּפעק

 .רעד רע :לשטנעמ ענעּפמורשעגניײא סָאד - ןיוש רע טָאה עבט ַאזַא

 ןעמ סָאװ ךָאנ ןוא עקמַאילק יד טשטעוװק סע רעװ ,טנוה ַא יוװ ,טּפַאנש

 ןוא ןריּפַאּפ יד וצ טקור ,טייז ַא ףיוא לּפעק'ס רע טכרַאװרַאפ .טייג
 ,ןּביירש טמענ

 ,רעלקניוו ןַאּפ ןָא רעדיװ טּבייה - ןטעּב טלָאװעג ּבָאה'כ --

 ןפיל עקישיילפ עלופ טימ רַאגיצ םעד רע טיצ .טייטשרַאפ ףעזוי ןַאּפ

 ואו ,ןשטנעמ ליפ יוזַא .טשינ טגָארט טפעשעג'ס זַא ,טרעפטנע ןוא
 ּ!ןעמעלַא םעד ףיוא ןעמענ ןעמ טעװ

 קידנקוק טשינ ,ןענעכערסיוא טמענ ןוא רעטסיירד רעלקניוו ןַאּפ טרעוו

 רעדניק יד טשינ רע טָאה טלַאהעג ןייז ןופ זַא ,ןפעזוי ןַאּפ ףיוא ייּברעד

 ןילַא ןוא .ןלָאצַאב ןעמ ףרַאד דומל-רכש ןוא ,ןכַאמ וצ לשוּבלמ ןייק

 .רעלטעפ רעטסעּבירעטשרע רעד יװ ,ןיג טשינ ךיוא ןעמ ןָאק

 טלַאה סָאװ ,שַא ןפיוא טקוק ןוא ראגיצ םעד רעדיוװ ףעזוי ןַאּפ טיצרַאּפ
 ָאד טלָאװ'ס יו ױזַא ,טביירש לָאכימ ןַאּפ ןוא ,ןלַאפּפָארַא םָאּב ןיוש
 יװ ,ןעגגַאגעגנָא םיא טלָאװ קסע עצנַאג'ס ןוא ןעוועג טשינ רענייק

 .גָאט רעקיטכענ רעד
 ןַא ףיוא טציז רע ,טגָאזעגּפָא ץלַא ןיוש טָאה ,לייוורעד ,רעלקניוװ ןַאּפ
 רעדעפ טלַאכימ ןַאּפ ,ןגייוש עלַא .הבושּת ףױא טרַאװ ןוא לוטש קע
 רַאגיצ ןופ ׁשַא סָאד ּפָארַא טלקָאש ףעזוי ןַאּפ .טנשקערַאפ טעּפירקס
 ?ןביירש םוצ ּפָאק םעד סיוא רע טיירד ךָאנרעד ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמניײא
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 יר ןדער ךיז ןשיװצ) :שטייד ףיוא םיא טגערפ ןוא רעדורּב ןקיד
 .(שטייד - סגינעק

 !וד טסּבײרש סָאװ ,לעכימ --
 .ןירַא ןריּפָאּפ יד ןיא לַאכימ ןַאּפ טרעפטנע -- סַאװטע גיירש ךיא --

 ו וד טסביירש סַאװ רעֶּבַא --
 ! ביירש ךיא . .!! ןּביירש ךיא לָאז סַאװ

 .ףעזוי ןַאּפ ּפָא טשינ טערט - ?סַאװ רעּבא --
 ןוא ןגױא עלָאמש יד טימ קוק ַא רענעי טיג - ?ֹוד טסליװ סַאװ

 ,ּפיל עטמורקעגסיוא ןַא ךיז טעז רעּפַא ךעלעסנָאװ ערעטיש יד ןופ

 ָו

 ו

 טיג - טַאה טלַאהעג סעניילק וצ רע סָאד ,טגָאז רעלקניו ררעה --

 , ,יטסמיירש ,,.טסּבײרש וד דנוא-ךעלזייּב ףעזוי ןַאּפ ןייטשרַאפ וצ םיא

 ,סטכינ רַאג סייוו ךיא .גידיילרע ,ונ -

 { וד טסייוו ןעד סַאװ --

 { ךימ .סַאל

 ..,ירע-ימש סָאד קעװ עגעל רעּבַא --
 יַעְג ספעזוי ןַאּפ .ףיוא רענעי טגניוּפש - ! יירערימש ריפ סַאװ

 ךיז ןציּפש ןעמערּב עסיורג יד .טגנערטשעגנָא טרעוו םינּפ טשטיינק

 ןבייהּכיא רעדָא ,ןוט יירשעג ַא דלַאַּב טעװ רע זַא ,ןמיס ַא - סיוא

 .ןיירַא שיט ןיא ץעז ַא ןבעג ןוא לוטש ןופ ךיז

 סעּפע טעװ דלַאּב זַא ,טסייו רע .זָאלג ףיוא יװ טציז רעלקניוו ןַאּפ

 יג ָאד רָאנ .ןײגסױרַא ןּוא ןקידלושטנַא ךיז רע ליוװ ,ןכערּבסיוא

 לּפעק םענעגיוּבעגסיױא ןפיוא ץַאק ַא יװ טקוק סָאװ ,ףעזוי ןַאּפ גנילצולּפ

 ,ךיז ןופ סיױרַא טפרַאװ ןוא ןיירַא שיט ןיא ץעז ַא ,רעדורּב ןייז ןופ
 :"ל, רעכייו רעד טימ ןושל ןשטייד םענעגייא םעד ףיוא

 | טָאידיא רעטלַא --

 ןוא ,ריּפַאּפ ןופ ןגיוא יד ּפָא ךיג טסייר רע .לּפַאצ ַא טיג לַאכימ ןַאּפ

 רעד טימ ךיוא - קירוצ טלַאפ ליומ םענעגיוצעגנעמַאזוצ-טמורקרַאפ ןופ
 :"ל, רעכייוו

 ! ףּפמויִל --
 ,רעפטנע םעד טיירג ףעזוי ןַאּפ טָאה -- ףּפָאק:לעזע --



59 
 על ר ע פ .י

 סי יסיייי

 ָאד זַא ,טסעגרַאפ ןעמ ,ךיז ןעלטרעוורעּביא קיטסַאה ַא ןָא ךיז טּבייה
 ענעראוועג:טיור טימ ,ןסיּברַאפ ןלַאפ רעטרעוו יד .רעלקניוװ ןַאּפ טציז

 ; םעטָא ןטכיײקרַאפ ןוא רעמינּפ
 | -- ,טנוה רעטלַא ,רַאנ ,דרעפ --
 רעדורּב םעד טרעדיילש ,ףיוא:לעטש ַא םוטּפַאר ךיז טיג ףעזוי ןַאּפ זיּב

 : ןגָאז םיא ןָאק רע סָאװ ,עטסגרע סָאד (שיליוּפ ףיוא לָאמ סָאד)
 !ַארינג -
 ,ריט יד ךיז רעטניה טקַאהרַאפ ןוא
 ,ןּפיל יד ןופ ּפַאכ ַא טימ רעדורּב רעד ךָאנ םיא טקיש -- ! ףּפמויל --

 ,לכאמ סייה ַא סעּפע ןעגנולשעג טלָאװ רע יװ ױזַא
 ;רעּביא-טשינ ןייז רַאפ הטרח טָאה רע ,רעלקניװ ןַאּפ טרעה ץלַא סָאד

 ,טייקטנכערעג
 .טנייה גָאט רעקידלזמ ןייק טשינ .ןײגנײרַא טנייה טצרַאדַאּב טשינ -
 טשינ זיא ףעזוי ןַאפ זַא ,ןקרעמַאּב טנָאקעג ןיוש ןעמ טָאה ירפרעדניא

 . , .טגיילעגפיוא
 לב ַא ,ןסַאלעג ַא טימ ןוא ןריּפַאּפ יד קעװַא לַאכימ ןַאּפ טקור לייוורעד

 ,רעטלַאהכוּב םוצ ןָא ךיז רע טפור לוק קידמעטָא-רעווש
 רעדורּב םעד ,םיא ךָאד טנעק ריא -- רעלקניוו עינַאּפ ,ישטַאּביװ ןַאּפ --
 ,טוגמוא רַאפ ןעמענ טשינ רע לָאז , , .טגערעגפיוא . . .זעוורעג : םטניימ
 לָאז ,ןייז-בשימ ךיז יז ןלעװ ,ןײגרעּבירַא טעוו'ס ,רעלקניוו ןַאּפ רעד
 .םורַא געט יירדיייװצ ַא ןיא ןעמוקנײרַא ,רעלקניװ ןַאּפ רעד ,רע
 ןעמ ,רעּבָא ...טשינ טגָארט טפעשעג'ס . ..טשינ ןָאק ןעמ -- תמא

 ,ןוט וצ סעּפע ןעז ןיוש טעװ
 ןגָארטרעד עיצידעּפסקע רעד ןוס ,סױרַא רעלקניוו ןַאּפ טייג םעד טימ
 .ןָא רעד וצ טנַאװ ןייא ןופ ףעזוי ןַאּפ טנַאּפש סָאד ,טירט עליוה ךיז
 ןײגקעװַא לָאז רעטלַאהכוּב רעד ּפָא םורָא יֹזַא טרַאװ ןוא רערעד

 לקָאש ַא טיג ,ןטלַאּפ םעד לייאעג ןיא ךיז ףיוא טמענ רעלקניוו ןַאּפ
 טייג טירט עקישטַאלּט ,ערעווש ענייז טימ ןוא ענשזָאװ םוצ ּפָאק ןטימ

 יי ,ןגיטש יד ןופ ּפָארַא רע
 ןוא זָאנ רעטציּפשעגסױא ןַא טימ ,רעקירעגנוה ַא רע טמֹוק םייהַא

 .טשינ טדער
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 יא
 ייווא

 יפייװ סָאד טגערפ - !טעּפש ױזַא סָאװרַאפ --

 ;יװ ,ןעלסקַא יד טימ שטעווק ַא רעמ רעלקניװ ןַאּפ טיג - !הגאד ַא -

 | ,ליומ ןטימ יו

 --ןיוש טנערּב זַאג רעד ןעװ ,ייט יד ןעקנירט םַאּב ,גָאטימ ןכָאנ טשרע

 רעד ױזַא יו ,ןלייצרעד ןרעדנַא םעד ןוא גנולש ןייא ןשיװצ רע טמענ

 סָאװ ןוא טגָאזעג ייז טָאה רע סָאװ .ןעגנַאגעגוצ זיא סעומש רעקיטנייה

 טרעפטנעעגקירוצ יז טָאה רע סָאװ ןוא טרעפטנעעג םיא ןגָאה ייז

 טָאה לַאכימ ןַאּפ סָאװ ןוא ןגירק ןעמונעג ךיז ןּבָאה ייז ױזַא יװ ןוא

 . ..טגָאזעג ךָאנרעד םיא

 טיצ יז ,עלעקּבַאּב ןּפמורשעגנייא ןַא יו .ּפָאק ןטימ טלקָאש ּבייוו סָאד

 ענעי זַא ,לדיימ:טסניד םעד טקרעמַאּב ,לדָאנ רעד טימ סױרַא ןוא ןיירַא

 ןיוש טָאה ןַאמ רעד זַא ןוא .. .ךָאד טדער *ןַאּפ, רעד - ךיוה וצ טייג

 ןוא ןּפיל יד טימ גייּברַאפ ַא ,לזענ ןטימ יצ ַא יז טיג .טרערעגּפָא ץלַא

 : ןָא ךיז טפור

 טָאה ןעמ רעדָא ,ךיז טגירק ןעמ רעדָא ,סוא-רָאי ,ןייא:רָאי ױזַא -

 .רעגנוה ןופ ּברַאטש ,לייוורעד ,וד ןוא .טשינ טייצ ןייק

 ,טלעוו-רקפה ןייק טשינ זיא'ס -- ,רעלקניוו ןַאּפ יז טסיירט -- השקשינ --

 סָאװ ,ןּבעג רימ ןזומ ייז ,ןדער לָאמַאכָאנ .ןײגנײרַא לָאמַאכָאנ לעוו'כ

 !שטנעמ רענערױלרַאפ ַא ןיוש ןיּב'כ ,וטסניימ

 טכייפ ַא טימ גייו'ס טרעפטנע - רָאי ןצפופ ױזַא ןיש טסגָאז וד -

 .לדָאנ רעד טימ ּפעלש ַא רעדיװ ןוא לוק

 .ןגָאזסױא סעּפע לעוו'כ זיּב ,ןגָאז גנַאל ױזַא לעוו'כ --

 ןיוש טסייוו ,ןײרַא טפעשעג ןיא טמוק רעלקניוװ ןאּפ זַא ,סנגרָאמוצ

 ,(סע ןעמ טפור ױזַא) *עדרוּב, ַא ןעוועג זיא ןטכענ זַא ,לַאנָאטרעּפ עצנַאג'ס

 רעטלַאהכוּב ןַאּפ רעד יװ ,םעד ךָאנ זַא ,טלייצרעד ענשזָאװ רעטלַא רעד

 טָאה רעדיװ ןוא טעניּבַאק ןיא ןײרַא קירוצ ףעזוי ןַאּפ ויא ,קעװַא זיא

 ,"ילַאשטָאגוַאװש םַאט שָאצ, : רָאנ ,סָאװ טסייוו רע .ןעיירש טרעהעג ןעמ

 ןַאּפ רָאנ ,טרָאד ייז טסייו רעװ ,שידיי ףיוא יצ ,שטייד ףיוא יִצ

 טרַאװעג טשינ ,רעטכָאקעצ ַא טעניּבַאק ןופ סױרַא גנילצולמ זיא לָאכימ

 םיא ןיילא רַאנ ,ןטלַאּפ םעד ןעגנַאלרעד םיא טעװ ,צנשזָאװ רעד ,רע זיג

 .ןפָאלטנַא ןוא ןָאטעג םענ ַא
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 לד ןיא םורַא רעדיװ טעּפַָאשט ענשזָאװ רעד ,גָאטימכָאנ ַא רעדיוו טמוק
 ןרעמיצ יד רעּביא ,לָאמ עלַא יװ רעכעה טעקיט רעגייז רעד .ןשטַאל
 טיג -- לַאנָאסרעּפ םענעגנַאנעגקעװַא ןֹופ שיורעג סָאד םורַא ךָאנ טפיול
 ריט:רעניּבַאק רעד ןופ עקמַאילק יד שטעװק ַא רעדיו רעלקניוו ןַאּפ

 .ןײרַא רעדיוו טייג ןוא
 סעפע רע ןזיא סָאװ .ןלעוּפ ןומ רע .ןסָאלשטנַא רע טמוק לָאמ סָאד
 ןגיױצעגנָא סטעזוי ןַאּפ םעד טעזרעד רע זַא רָאנ ,עלעגניי ַא סרעייז
 רע טרעװ ,ןריּפַאּפ יד רעּביא לּפעק עטַאװעכילּפ טלַאכימ ןַאּפ ,םינּפ
 סָאװ ,ןרעװ רָאװעג ןעמוקעג זיא רע זַא ,ליטש טגָאז ןוא ןלַאפעגקירוצ

 .הפטוה ןייז טימ ךיז טרעה טעצ
 טשינ ןעמ טָאה ?ָאמַא ,ןכָאװ עכעלטע עקמַאילק יד ױזַא רע טשטעווק
 ַא ןָא לייט רעד טקיש ,ןדער ָאי ןיוש ןעמ ליוו לָאמַא .טייצ ןייק
 רעדָא .ָאטשינ ףעזוי ןַאַּפ ןיא רעדיװ לָאמַא ,טנעילק ןטקיטעּפשרַאפ
 =רעד ןעמ זיפ ,ןעגנַאגעגקעװַא סָאװ רָאנ ןיא לָאכימ ןַאּפ -- טרעקרַאפ

 ןײרַא ןיילַא םיא טפור ףעזוי ןַאּפ ןוא ,ףוס:לּכיףוס ךיז טנָאמ
 ןליוו ייז .ןעניז ןיא םיא ןּבָאה ייז זַא ,ףעזוי ןַאּפ רעד ,םיא טגָאז רע
 .יירטעג טעּברַא רע . .. 1 טשינ סָאװרַאפ ןוא ,ןדירפוצ ןייז לָאז רע
 ךס ןײק ...טשינ טגָארט טפעשעג'ס זַא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ
 סעּפע - רעמ טשינ , . ,ןײלַא ךָאד טעז רע . , ןּבעג טשינ ייז ןעגעק
 טּפעשעג ןופ רענייק - יאנּת ַא טימ רָאנ ,ןגיילרעד םיא ייז ןלעװ
 .ןסיוו טשינ ךיוא רָאט ּבייו ןגייא ןייז וליפַא .ןופרעד ןסיוו טשינ לָאז

 .טרָאװ טלַאה ןוא דייר סריקנַאּב םעד ּמָארַא טגנילש רעלקניוו ןַאּפ

 ןּבעג ןָא ריא טּביײה רע זַא רָאנ .טשינ טסייװ ּבייוו ןגייא ןייז ןְליִפַא

 טכיררַאפ ,ןגירקעג טָאה רע זַא ,יז טייטשרַאפ ,הסנרּפ ףיוא רעמ סעּפע

 .רעדניק יד ןופ ךצלזייה יד טימ ךעלעדמעה יד טייהרעליטש רעטייוו יז

* 

 טרַאד ,טָאה סָאװ ,ןָאסּפיל ןַאּפ רענעגייא רעד טָא ,לרוחב עטצופעג סָאד
 ןטימ לּכעק קידנצנַאלג ןייז יװ ,טַאהעג ןעניז ןיא טשינ רעמ ,ךיז
 ןַאּפ ןופ טיוה יד זַא ,ןקרעמַאּב ןּבױהעגנָא טָאה ,ןזיוה יד ןיא שטיינק
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 .נעפאושסאיסייס:היא

 ןעעז סע זַא ױזַא ,ןיד ןוא ןגיוצעגסיוא סעפע טרעוװ םינּפ סרעלקניוו

 ,ךעלרעדָא עכעלקנערק ,עיולּב סױרַא ךיז

 ,טייג רעטלַאהכוּב רעד תעשב זַא ,ןָאטּפיל ןַאּפ רעד ,טקרעמַאּב טָאה רע

 ינָאלּבעג טלָאװ רע יװ ױזַא ,רעכיז טשינ סיפ יד םיא ַאּב ךיז ןלעטש

 ןדער וצ טעמּכ טרעהעגפיוא טָאה רע יװ ,טייצ ַא ןיוש ןוא ,טעשזד

 ןפױא טשינ ןוא טלמוטעצ רע טרעפטנע -- סעּפע םיא טגערפ ןעמ זַא

 ןא ,ךיז טכַאד ,ןָאסּפיל ןַאש םעד ,טרעדנואורַאפ םיא סע טָאה ,טרָא

 עקַאט טגעלפ רע .ןעװעג טשינ יֹוזַא רעטלַאהכוּב רעד זיא לָאמניײק

 ןעװעג טשינ םינּפ ןייז זיא לָאמניײק רעּבָא - ןדער יװ ,ןגייווש רעמ

 לָאמגיײא זַא ,טקנעדעג ןָאטּפיל ןַאּפ ,ןגָאלשרעד ױזַא ןוא טרעצענּפָא יוזַא

 יפיוא רעטלַאהכוּב רעד ךיז טגעלפ ,ןייגמייה ַא ןרַאפ טרַאה ,גָאט ןיא

 --גנוטיירגוצ ערעדנוזַאּב ןוא טייקנעוטרַאּפ רעדנוזַאּב א טימ ןוא ןלעטש

 סע ,ךיורּבעג ןכעלריטַאנ ךָאנ ןעיײג ןשטנעמ עלַא יװ ןעגנַאגעג רע זיא

 טלָאװ רע יװ יװַא סעּפע .רענײז ַא ַאּב יװ ,םיא ַאב ןעגנַאגעג זיא

 .ךיז טסעומשעגּפָא ןוא טנכערעגסיוא רעירפ

 רעד ןופ גָאט ןיא לָאמ עכעלטע ףיוא ךיז רע טגייה רעּבָא סנטצעל

 גנוטיירגוצ ערעדנוזַאּב ןָא ןוא טײקנעוטרַאפ ערעדנוזַאּב ןָא ןוא לוטש

 עטמורקעגסיױא טימ עירעטלַאהכוּב רעד ןופ סױרַא ךיז רע טפעלש

 רעד ,קירוצ טמוק רע זַא ןוא ןהעש עּבלַאה עצנַאג ךיז טמיוז ,סעציילפ

 ,סייוו -- ןגױא יד ,ןקָארשעגרעציא-ןירג םינּפ ןייז זיא ,רעלקניוװ ןַאמ

 ןלָאז עדמערפ ,ףיז טיה ןעמ ןעװ ,יײז ןיא קורזסיוא םענעי טימ

 ,ןענעקרעד טשינ סעּפע

 ןקוק טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,רוחּב רעקיצרַאה-ךייוו ַא ,ןָאטּפיל ןַאצ

 ילַאהכוּב ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ,רעגניפ ַא ןיא טינש ןייק ףיוא

 רעטעלּב יד ןשימרעביא ןשיוװצ ,לָאמניא םיא רע טָאה ,ןעזסיוא סרעט

 רעד ןיא .קנַארק סעּפע טשינ זיא ,רעלקניװ ןַאּפ ,רע יצ -- טגערפעג

 ַא טָאה -עלקניװ ןַאּפ .טַאהעג הטרח רע טָאה רעּבָא טונימ רענעגייא

 ןָאטעג קוק ַא דשח טימ ,ירּב ַא ןופ יװ ױזַא רעפרעק ןטימ ןָאטעג יצ

 :טרעפטגעעג לוק קידנלייא רעכיז-טשינ ַא טימ ןוא ףליהעג ןייז ףיוא

 ...!הלילח -- !קנַארק ךיא -

 ,ןכָארּבעג--םיטש יד ,טמורקרַאפ סואימ םינּפ ןייז ךיז טָאה השעמ.תעשצ



39 
 + על ר עפ 5

 רעד ךיז טעװ דלַאּב זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה ןָאסּפיל ןַאּפ זַא ױזַא

 .ןענייוועצ ךיוה רעטלַאהכוּב
 .טגערפעג טשינ לרוחּב סָאד טָאה רעמ
 ןעמ .לַאנרושז ןיא םינּפ סָאד ןגָארגעגנײא רעפיט טָאה רעלקניוו ןאּפ

 קוק ַא ןָאסּפיל ןַאּפ טָאה רָאנ לָאמ וצ לָאמ ןופ ,ליטש טעּברַאעג טָאה
 עדעי ;רעטלַאהכֹוּב ןופ ּפָאק םענעגיּבעג ןפיוא טייז ַא ןופ ןָאטעג

 ןוא ענעשעק.לטסעװ ןופ לרעגייז'ס ןעמטונעגסױרַא -- טונימ עכעלטע

 ,טנַאװ רעד ףיוא סָאװ ,טַאלּברעּפיצ ןטימ סע ןכילגרַאפ

 סעמסַאּפ עכעלטלַאק ,עטיירּב ,ןוז יד טניישעגפיוא טָאה רעטצנעפ ןיא

 ןופ טנעו עכיוה ,עיורג יד ,רעכיּב ענעפָא יד ףיוא טגיילעצ ךיז ןּבָאה

 ײעג טכערוצ ןוא טכיילגעגסיוא יװ ױזַא ךיז ןּבָאה עירעטלַאהכוּב רעד

 יעגנָא יז ףױא טָאה גיוטש רעד סָאװ ,ןדלַאפ ןוא ןשטיינק יד טכַאמ

 ,ןפרָאװ
 טָאה רע ,ןרָאװעג רעכעלמייה ךיוא זיא ,סיוא טזייו ,רעלקניװ ןַאּפ

 ןגױא עטעשזורמעגוצ.בלַאה טימ ןוא ךוּב ןופ םינּפ סָאד ןעמונעגקעװַא

 . .ןײרַא רעטצנעפ ןטקינוזרַאפ ןיא טקוקעג
 טָאה םינּפ סרעטלַאהכוּב םעד סָאװ ,ןדירפוצ ןעוװעג זיא ןָאסּפיל ןַאּשפ
 רעטשרע רעד טָאה רענעי סָאװ ןוא הארמ עכעלשטנעמ ַא ןגירקעג

 .ןגייוושליטש סָאד ןסירעגרעּביא
 ןיא קידנקוק ,ןפורעגנָא ךיז רעלקניוו ןָאּפ טָאה--דלַאּב ןיוש גנילירפ --
 יטגערַאפ ךיז טלָאװ רע יװ ױזַא ,םורַא עלייוו ַא ןיא .ןירַא רעטצנעפ

 : ןּבעגעגוצ רע טָאה ,טייקיטכיל רעד רַאפ טרעפ
 !קנַארק ןיּּפ ךיא זַא ,ןייא ךייא טלַאפ יו --

 ...יסיוא טכעלש טעז ריא - - !{סייוו'כ
 ...לסיג ַא דימ .,.!סױא טכעלש עז'כ ,ױזַא --
 { ביולרוא ןטעּבעג ,רשפא ,טלָאװ ריא --

 ייירדסיוא טשינ ןוא ןּביױש יד ןיא טקוקעג ר-דנּכ טָאה רעלקניוװ ןַאּפ !
 | :טרעפטנעעג ,ּפָאק םעד קידנע

 .ןָאט טכַארט ַא ףרַאד ןעמ ...ןעװעג רעוי ַא טלָאװ'ס ,ָאי --
 לקנוט זיא רעמיצ ןיא ,רעטצנעפ ןופ טקורעגקנװַא ךז טָאה ןוז יד

 ,גיוטש טימ ןעגנַאגרַאפ קירוצ ןענעז סנקור יד טימ טנעװ יד .,ןר ;וועג
 ,לַאנרושז ןיא םינפ סָאד ןּבָארגעגנײא קירוצ טָאה רעלקניוו ןַאפ
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 ןופ ןעּפירקס ,ורמוא ןופ קַאטיקיט ,ליטש .טעּברַאעג ןעמ טָאה רעדיװ
 סָאד רעדיװ טיצ ,טייז ַא ןופ רעטייװ טקוק ןָאסּפיל ןַאּפ .סרעדעפ
 ןַאּפ ןטימ זַא ,השעמיתעשּב טכַארט ןוא ענעשעק.לטסעװ ןופ לרענייז
 ...קנַארק טוג ,קנַארק זיא רע זַא ,סיוא טזייוו .טוג טשינ זיא רעלקניוו
 ןַא ןייז טיײהקנַארק יד זומ ,ּביולרוא ןגעוװ ןיוש טדער ןיילַא רע ּביוא
 יירב , ןױהקנַאּב ןיא רעקיצנייא רעד זיא רעלקניוװ ןַאּפ רעד .עטסנרע
 ןייק ךָאנ רע זיא טעּברַא רָאי ןצכַא עצנַאג יד ךרוד סָאװ ,?גינעק רעד

 ,םיולרוא ףיוא ןעוועג טשינ לָאמניײא
 - ערעגניי יד ,רָאי עלַא ןרָאפ ןגעלפ רעריסַאק ןטימ ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ
 *עג טָאה רע .ןבילעג זיא רעלקניוו ןַאּפ ןייא זיולג ,רָאי ייווצ עלַא
 ןייק טשינ טָאה רע .ןעניגרַאט טשינ סעכלעזַא ךיז ןעק רע זַא ,טנָאז
 סיוא טמוק רע סָאװ םיוק (ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ רע טָאה טניימעג) ,לַאטיּפַאק
 ךיוא גייװ סָאד ןיוש ףרַאד ,ןרָאפ טעװ ר ע זַא ןוא ,טלַאהעג ןטימ
 ןלָאז . , .טָאטש ןיא רעסעב רע טציז ,.יאדוא רעדניק יד ןוא ןרָאפ

 ,ערעדנַא ןרָאפ
 רעכיג .הּביס.טּפױה יד זיא סָאד טשינ זַא ,רעּבָא ןעמ טָאה טדערעג
 ןלָאז סגינעק יד ,ארומ טָאה רע ליײװ ,רַאפרעד טשינ רע טרָאפ
 ייװצ תעקיזָאד יד .ןײגַאּב םיא ןָא ךיז ןעק ןעמ זַא ,ןעזרעד טשינ
 לימוצ ןּבָאה ייז זַא ,ןדער ןייא ןוא ייס.יוו-ייס ןטלַאה סָאװ ,םיֿפּתוש
 ,ןסיו וצ ןּבעג םיא ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא ןענָאק ,ןשטנעמ

 ,ןָאט ןענָאק ףליהעג רעד טעװ טעּברַא ןייז .קירעּביא זיא רע זַא
 ןוא סע ןעמ טמענ יװ - הּביס ערעדנַא יד ,ןעװעג הּביס ןייא זיא טָאד
 עדמערפ ףיוא רעכיּב רעביא טזָאל ןעמ ןוא קעװַא גנילצולּפ טרָאּפ ןעמ
 טריפ רע .,ךַאז ַאזַא ןעניגרַאפ ךיז ןָאק ,ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ,רע . .טנעה
 .. .ץייװ ןַאילוי ןַאּפ ,רעריסַאק רעד ןכיילגסעד . , ,רעכיּב ןייק טשינ
 ,רעכיפ ענייז ןיא ןּבירש רעּבָא ,..ליו סע רעװ ןלייצ ןעק טלעג

 ... .רעלקניוו ּבוקַאי ןַאּפ ,ןײלַא רע רָאנ ןָאק סָאד

 ינַא ןַא רעדָא ,ןָאסּפיל ןַאּפ א ןעמוק טעװ ,ןרָאפקעװַא טעװ רע ,טוג
 -עלּב יד יּבַא ,ךיג ,ךיג .לַאנרושז ןיא ןרימש ןעמענ טעװ ןוא רערעד
 ,ןעמוקנירַא גָאט עלַא טעװ ףעזוי ןַאּפ . . ,ןבירשרַאפ ןייז ןלָאז רעט
 ןייז טעוו'ס ,יַא ."ןרירושזַא, ,ןלייאוצ ךיז רענעי טעװ . . ,ןרעװ רָאװעג

 ...! סע טרַא ןעמעו ,ןזיירג טימ לופ
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 ,שיט ןפיוא לכייב עטקידכעלייקעגסיוא סָאד ןגײלפױרַא טעװ ףעזוי ןַאּפ
 : ןגָאז ןוא רַאגיצ םעד ןעיצרַאפ

 טנעז ריא זַא ןוא ,לגניי ַא טָא -- רעלקניוו עינַאּפ ,ןיוש ריא טעז --
 *....רושזַא , זיא לַאנרושז רעד . , .טכוּברַאפ ץלַא רֶע טָאה ,ןרָאטעגקעװַא

 ' ..,!רעלקניװ עינַאּפ ,ףיורעד ריא טגָאז סָאװ
 ןיא ץרעמ רע טכוּב רַאפרעד .ןרָאפ טשינ רעלקניוו ןַאּפ ליוו רַאפרעד
 ספעווי ןַאּפ םעד טסיײװ רע סָאװ ,רַאפרעד ץלַא .רעבמעצעד שדוח

 , . ,תובשחמ
 ןופ סייוו ןענעז ןסַאג יד ןעװ ,םישדח עקידרעמוז עסיורג יד ןעמוק
 ןוא ןטנערָאק-ָאטנָאק טכַאמ ןוא רעלקניװ ןַאּפ טציז ,סייווש ןּוא ץיה
 ,ירפרעדניא רעגייז ַא ןיינ ןייג וצ טמוק ,ןטנעילק יד טימ ךיז טנוּבשח
 גָאט םענעי ןיא ךיז טָאה רע זיּב ,גָאטימכָאנ רעגייז ַא ריפ סױרַא טייג
 םעד טרעטטנעעג ןוא ןּבױש יד ןיא טייקיטכיל רעד ףיוא טקוקרַאפ

 | ,ןָאסּפיל ןָאּפ
 ,ןָאט טכַארט ַא ףרַאד ןעמ ,ןעוועג רשוי ַא טלָאװ'ס --

: 

 ,עסיײװ ןגעלעג ןענעז ןרַאוטָארט יד .גָאט ןטימ ַא לָאמַא ךיז טכַאמ
 .רַאפ יד טקעלעג ןוז עטלַאק קיטש ַא טָאה רעכעד יד רעּביא ץעגרע
 ןענַאטשעג זיא עירעטלַאהכוּב רעד ןופ ןביוש יד ףיוא ,ךעלּב עטנקורט

 ,ּפיוטש רעקיגוז ַא
 ןעמוקעג זיא רע .טקיטעּפשרַאֿפ ירפרעדניא ךיז טָאה רעלקניוו ןַאּפ
 ןטייז עדייב ןיא ןשטיינק עכעלקנערק ייווצ טימ רעטכיײלּבעגסױא ןַא
 טָאה רע סָאװרַאפ ,טגערפעג טשינ םיא טָאה רענייק שטָאכ ןוא .זָאנ
 ןייז זַא ,טרעפטנערַאפ ןגעווטסעדנופ ךיז רע טָאה ,טקיטעּפשרַאפ ךיז
 ךיוא סעּפע זיא ןיילַא רע זַא ןוא ,ןרָאװעג קנַארק זיא לדיימ-טסניד

 .ןעמעלַא טימ טשינ
 ןַאּפ טָאה ,טעּברַא רעד ַאּב ןסעזעג ןיוש זיא רע ןעװ ,-עטעּפש
 ,רעדעפ רעד טימ טריפ סָאװ ,ענייז טנַאח יד זַא ,טקרעמַאּב ןָאסּפיל
 ףרַאד ןעמ יצ ,ןעװעג רעכיז טשינ טלָאװ יז יװ ױזַא ,ךיז טלקַאװ

 ,טשינ יצ ,רעפיצ םעד ןלעטשקעװַא



482 
 על - עפ א

= 

 ןַאּכ ןופ םינּפ סָאד זַא ,ןעזרעד גנילצולּפ לרוחּב טָאד טָאה ךָאנרעד
 .כיילּב עקידנעטש יד ,טרעדנערַאֿפ קרַאטש לָאמַאטימ טרעו רעלקניוו
 ױזַא ,טייקטיור עטכייכ ַא סױרַא טגָאלש--ריא טָאטשנָא .ּפָא טלַאפ טייק

 ,םעטָא טלעפרַאפ סע ןעמעוו ,םענייא ַאּב יו
 קיטסַאה ןוא ,ןָאסּפיל ןַאּפ רעד ,לוטש רעד טימ ןָאטעג קור ַא רע טָאה

 :טלעטשענּפיוא ךיז
 | ןייא זיא סָאװ ,רעלקניוו עינַאּפ --
 טימ ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעגײרעּבױש ַא ןקָארשרעד טָאה רעלקניוו ןַאּפ
 "עג ,טגערפעג ךיוא ןיילַא ךיז טלָאװ רע יװ יױזַא ,לוק דמערפ ַא

 | : טרעפטנע
 . !סָאװ ,ַאה -
 {טוג טשינ זיא ךייא זַא ,ךיז טכַאד -
 ןָאטעג לכיימש ןטױט ַא רעטלַאהכוּב רעד טןה - !טוג טשינ רימ --
 יד טימ ןָאטעגיףרָאװ ַא טָאה רע .סייוו ןרָאװעג ןיא םינּפ סָאד ןוא
 רעד רעדייא רָאנ ,ןּפָאכנָא סעּפע טלָאװעג ;רעּבירַא שיט ןרעביא טנעה
 רענעי ןיוש טָאה ,טרָא ןייז ןופ ןיײגוצרעּפַא ןזיװַאּב טָאה ףליהעג
 םיוק ןַּפיִל עױלּב ,עסיורג טימ ןוא טייז ַא ןָא ּפָאק םעד ןגױברַאפ

 :טדערעגסױרַא
 ! רעסַאװ --
 ןױמערפ ַא טימ ןוא ריט יד ןבעגעג ףױא-לַארּפ ַא טָאה ןָאסּפיל ןַאּפ

 :םירדח עטרירעטָארּפ ,עסיורג יד רעּביא ךיז ןגירשעצ חוּכ
 | ,,.!!ידָאװ --
 ,ןלוטש ןקור ןעמונעג ךיז ןּבָאה'ס .המוומ לקיטש ַא ןרָאװעג זיא'ס
 ןײרַא לייוורעד זיא ןָאסּפיל ןַאּפ .טנפעעג ןוא טכַאמרַאפ ךיז ןּבָאה ןריט
 טימ טקַאהעג ,רעסַאװ ּפעש עסיורג א טּפַאכעג ,ענשזָאװ םוצ ךיק ןיא
 שטָאכ ,ןרעדנַא ןַא ּפעש יד ןּבעגעגרעביא - געװ ןפיוא ,ןריט יד

 ןעמונעגסױרַא םיא ַאּב טַאהעג ןיֹוש יז טָאה רענעי
 ענייז טימ ןוא ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ןענַאטשעג ןיוש זיא עירעטלַאהכוּב ןיא
 לַאכימ ןאּפ ,רעטלַאהכוּב ןופ ןפיילש יד ַאב טקירדעג טנעה עסיורג
 =ייווצ רעד וצ לוטש טייז ןייא ןופ טיירדעג ענּבָארד ןוא ךיג ךיז טָאה
 ןָאטעג ץירּפש ַא ןוא טנַאה ַא סנצימע ןופ ּפעש יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,רעט

 ,רעלקניוװ ןַאּפ ןופ םינּפ ןכעלטיוט ןמיוא
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 טאטנס

 ,ןפױל וצ ןעמוקעג זיא זָאנ רעד ףיױוא ןלירּב יד טימ רעריסַאק רעד
 רעד ,ןײרַא ענעשעק ןיא עסַאק רעד ןופ ןעלסילש יד קידנקַאּפ
 *קידכעלייק ַא טימ ןוא ריט רענעפָא רעד ןיא ןענַאטשעג זיא ענשזָאװ
 רעד טָאה ןטימ ןיא .טעק סנעמעלַא רעּביא טעיּפַאגעג ליומ טנפעעגפיוא
 ,טנשקעעגנייא ןוא גנַאל רעיײז סעּפע ןעגנילק ןעמונעג ןָאפעלעט

 ,ףליה וצ ןפורעג ןצימע טלָאװ רע יװ ױזַא |
 לייװרעד ךיז טָאה טע:יּבַאק ןופ ריט רעטלַאר:עגפיוא רעד ןיא ןוא
 ,ןעמערּב עטקורעגּפָארַא טימ ,רעטערומכעגנָא ןַא ףעזוי ןַאּפ טלעטשעגקעווַא

 ,ליפעג טכעלש ַא ןופ ןּבירטעג יװ ױזַא
 ,לוק יור ַא טימ ןָאטעג ףור ַא רע טָאה -- ! לאכימ --
 ןעיירשעג עטשרע יד ַאּב ,טכַאמרַאּפ ןעװעג רע זיא טייצ עצנַאג ַא
 "סיוא ןַא יװ טעניּבַאק ןופ סױרַא זיא לַאכימ ןַאּפ ןעוו ,ןָאסּפיל ןַאּפ ןופ
 רעּבָא ןטימ ןיא .ןסירעגפיוא ךיוא ףעזוי ןַאּפ ךיז טָאה -- רענעסָאשעג
 רצ ..,,ריט רעד רעטניה ךיז טקוררַאפ ןוא טנָאמרעד ךיז רע טָאה
 רעטצנעפ ןכרוד ןעזרעד טָאה רע רָאנ יװ ,ןריפ דימּת ױזַא ךיז טגעלפ
 עזייּב ץעגרע ןופ םיא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז סע ןעוו רעדָא ,היול ַא
 ןיש זיא רע ןענַאװ זיּב ,גנֲאל ױזַא ןײטשּפָא רע טגעלפ ,תוליק
 ןצָאה תולוק יד זַא ןוא ךרודא זיא היול יד זַא ,ןעוועג רעכיז ןצנַאגניא

 ,טרעהעגפיוא
 ַאֹּב ךיז טליונק המוהמ יד זַא ,טרעהרעד רע טָאה ,רעּבָא ,לָאמ סָאד
 יֹפֶא עכיוה יד .ןרעיוא יד טציּפשעגפיוא רע טָאה .ןּבוטש יד ןיא םיא
 רעד טָאװ ,ןעוועג זייּב זיא רע .טיירדעג קידרעּביפ ךיז ןּבָאה ןסָאצ
 זיא - ,טעניּבַאק ןופ ןלַאפעגסױרַא גנילצולּפ ױזַא זיא רענייז רעדורּב
 עליוה יד רעּביא ןָאטעג ףרָאװ ַא ןוא שינעטלעהַאּב ןייז ןופ סױרַא רע

 ; ןרעמיצ עטרירעטארפ

 ןייק טשינ ןוא רעסַאװ ןצירּפש ןטימ ןעמונראפ ןעוועג יא לַאכימ ןַאּפ
 | ,ךיז ןקוקוצמוא טַאהעג טייֵצ

 ןוא לוק ער סָאד טרעהרעד לָאמ ןטירד םוצ ךיז טָאה -- !לעכימ --
 ,ןעיירד ןעמונעג רעקידרעּביפ ךָאנ ךיז ןּבָאה ךעלסַאצּפָא יד

 ײבלייא ןוא םינּפ טייז ןייא טימ ןיהַא קוק ַא ןּבעגעג לַאכימ ןַאּפ טָאה
 :טגערפעג קיד
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 1 סַאװ || יי
 וטרָאד טזיא סַאװ
 !רעה םָאק
 { טרָאד טזיא סַאװ רעּבַא
 םוצ ןָאטעג ףראו ַא קידלודעגמוא לאכימ ןַאּפ טָאה -- !רעה םָאק

 .ןטשלחרַאפ םוצ טיירדעגסיוא ךיז קירוצ ןוא לָאמ ןטצעל
 ןכעלקירעזייה טימ טרענודעג לֹוק ספעזוי ןַאּפ ןיוש טָאה -- !לעכימ --
 ַא טימ ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רוגיפ עטקַאּפעג ,עניילק ןייז .גנַאלקּפָא

 ,רעכעה ּפָאק
 ןופ ךיז ןעלטרעוורעּביא ןוא ןעיירשרעּביא ןַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 ;ןלַאפעג רעדיוװ ןענעז סע .ריט וצ ריט |
 . , , .טָאידיא רעטְלַא ,ףּפמול --
 ןַאּפ ןוא עירעטלַאהכוּב רעד ןופ סױרַא טזומעג טָאה לַאכימ ןַאּפ זיּב

 ,טעניּבַאק ןופ ריט יד טקַאהראפ טָאה ףעזוי
 *עג ריט=טעניּבאק רעד רעטניה ךָאנ ןעמ טָאה טייצ לקיטש רָאּפש ַא
 -- ןכָארקעצ זייװכעלסיּב ךיז ויא לַאנָאסרעּפ סָאד ,ןעיירשעג טרעה
 א ןסעועג ןיוש זיא סָאװ ,רעלקניװ ןַאּפ םַאּב .שיט ןייז וצ רעדעי
 *עג ןענעז ,ןגיוא עדמערפ ןֹוא םינּפ שירַאנ ַא טימ רעטרעטנומרעד
 ,ענשזָאװ רעטלַא רעד ןוא ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ,רענייז ףליהעג רעד : ןּבילּב

1 

/ 

 ו

: 

 ,ליטש טדערעג טָאה רע ,לַאכימ ןַאּפ ןעמוקעגניירַא קירוצ זיא רעטעּפש
 זיא'ס .ןַײז רעצמ טשינ ךיז לָאז רענעי ,רעטלַאהכוּב םעד טסיירטעג
 עטמעדָארַאּפ ,עדימ טימ טָאה רעלקניװ ןַאּפ .רעּבירַא טעוו'ס ,טשינרָאג
 סָאװ ,טרעהרעד טשינ טלָאװ רע יװ ױזַא ,רעכיז טשינ טקוקעג ןניוא
 ףיא ףעזוי ןַאּפ ןעמוקעג זיא ךָאנרעד ,סיוא םיא טדער לַאכימ ןַאּפ
 ןיוש זיא'ס יצ טגערפעג טָאה רע .ךעלסַאצּפָא עקידעּפַאלק ענייז
 םעד ןלָאז ענשזָאװ ןטימ ןָאסּפיל ןַאּפ ,ןסיהעג ףוס םוצ ןוא רעסעב

 ,עקשָארד ַא ףיוא ןריפמיײהַא רעטלַאהכוּב

 :ג

 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .רעטוגורּבטגנָא ןַא ןעוועג זיא סנגרָאמוצ רעד
 טנעמעלַא ףיױא ךָאנ טגיל רעט?ַאהכוּפ ןופ ןשלח עקיטכענ סָאד זַא

 איי
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 ,קינָאטנײא -- ןעמיטש יד .טציּפשרַאפ ןעוועג ןענעז רעזענ יד ,רעמינּפ

 ןּבױש יד ףיוא ררסּכ ןלַאפ סָאװ ,רעסַאװ סנּפָארט יו ױזַא
 ןעמוקעג ןיא רע ,ןָאסּפיל ןַאּפ טָאה טייקזנורּב עקיזָאד יד טגָאיעגנָא

 טריפעגּפָא טָאה רע תעשּב ,ןטכענ זַא ,טלייצרעד ןוא םינּפ רעיוז ַא טימ

 ,רעמָאי ַאזַא ןרָאװעג טרָאד ןיא ,ןײרַא בוטש ןיא רעלקניוו ןַאּפ םעד

 ױזַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ,טיוה יד ןרָאװעג טלצנורעג זיא םיא ףיוא זַא
 ריא ןעגנערבמײהַא טעוװ ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה רעלקניוו ינַאּפ יו

 ײזַא ןעזעג טשינ ךָאנ טָאה ,ןָאסּפיל ןַאּפ ,רע .ןקנַארק:טױט ַא ןַאמ

 *עג םיא טָאה יז .טניה יו ױזַא ,טעילמָאקסעג סעּפע טָאה יז ,ןענייוו

 ,קנַארק גנַאל ןיוש זיא רעריא ןַאמ רעד זַא ,רעלקניװ ינַאּפ יד ,טגָאז

 רַאפ ןטלַאהַאּב .טגָאזעג טשינרָאג טָאה ןיילַא רע ,ןכָאװ רָאּפ ַא ןיוש

 ןייג וצ טרעהעגפיוא טשינ ,ןּבעגרַאפ ,רע טָאה - ןעמוקענמײהַא ,ריא

 : השק ןרָאװעג ריא זיא ,אסּכה?תיּב ןיא

 ּוליפ ױזַא סעּפע וטסייג סָאװ , , .1 ריד זיא סָאװ ,ּבוקַאי -

 . . יֹוזַא טָאלג . , ,טשינרָאג -
 .. .1 ריד זיא סָאװ ,רימ גָאז ,בֹוקַאי רעּבָא

 םּתסה-ןמ ,גנַאגליטש ןיא טולּב ךעלרעדָא טרָאד סעּפע , , .טשינרָאג

 .+ ןציז ןופ

 רע טָאה ,..רָאטקַאד ַא ֹוצ ןייג לָאז רע ,ןגָאי ןּביױהעגנָא םיא יז טָאה

 םיא טָאה ןעמ ,ָא:טָאיזיּב -- ןגרָאמרעּביא ,ןגרָאמ ,טנייה -- טגיײלעגּפָא

 .עקשַארד ַא ףיוא ןעגנעדּבמײהַא טזומעג

 ,טנוה א יװ ןָאטעג עילמָאקס ַא רעדיוו טָאה יז ןוא -- 1 טוג סעּפע --

1 

 יעג גנַאל םיא יז טָאה ,ןָאסּפיל ןַאּפ רעד ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע זַא
 סע .ןטעּב סעּפע םיא ַאּב טלָאװעג טלָאװ יז יװ ױזַא ,טנַאה יד טקירד
 יד ןופ ןעגנַאגעגּפָא זיא רע ןעו ,עבט רעד רעּביא ןרָאװעג םיא זיִא
 ןגירקעג ארומ ננילצולּפ טָאה רע ןעוו ,טונימ ַא טַאהעג רע טָאה ,ןגיטש

 ,סיפ ענייז טימ טשינ ןטָאלעג ןוא
 סנָאסּפיל ןַאּפ טרעהעגסיוא ןעמעלַא ןופ רעמ טָאה סָאװ ,ןַאיטסַאּבעס ןַאט
 קידלגנעה ךייוו ןייז .םעטָא םעד ןגױצעגּפָא רעווש טָאה ,גנולייצרעד
 יו יױזַא זיא ךיוּב רענעזָאלּבעגנָא רעד ,טשטיינקעצ ךיז טָאה םינּפ
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 סאפפאסאשקפסיאיי

 .ימע םיא טלָאװ'ס יװ ױזַא ןעזעגסיוא רע טָאה ןצנַאגניא ,ןלַאפעגנײרַא
 .ןָאטעג סיּב ַא רעצ

 *עגנָא ,ךעלמייה.טשינ ַא טימ טרעהעגסיוא ןּבָאה םירבח טשער יד
 ,ןגייווש טגנערטש

 סע סָאװ טגערפעג ןוא לָאכימ ןַאּפ ןעמוקעגניײרַא זיא גָאט ןטימ ןיא
 -עג לָאמַאכָאנ טָאה ףליהעג רעד .רעלקניוװ ןַאּפ םַאּב טרָאד ךיז טרעה
 ןטימ ןפָארטעג ךיז רע טָאה סנטייוורעדנופ רָאנ ,ןלייצרעדרעּביא טלָאװ
 רָאנ רע טָאה -- ןגייווש ןסייהעג ןגָאה סָאװ ,ןגיוא סנַאיטסַאּבעס ןַאּפ

 ,טשינ ךָאנ טסייו ןעמ זַא ,טרעפטנעעג
 עיצידעפסקע רעד ןיא .לָאמעלַא יװ טעּברַאעג ןטמ טָאה טפעשעג ןיא
 ףעזוי ןַאּפ .ןעגנולקעג טָאה ןָאפעלעט רעד ,ןטנעילק ןופ טשיורעג טָאה
 ןוא יט טגנערּבעגניירַא טָאה ענשזָאװ רעד .ןגירשעג ןצימע ףיוא טָאה
 סרעלקניװ ןַאּפ ףיוא ךיוא זָאלג ַא טלעטשעגקעװַא טייהניואוועג ןופ
 ,לַאנרושז םעד ,ךיז טכַאד ,טכוװעג ןוא טניישעגפיוא טָאה ןוז יד .שיט
 .ירעגּפָא ענירג סָאד .ןסעזעג ןטכענ זיא רעלקניוװ ןַאּפ ןכלעוו רעּביא
 :ַאטשעג זיא ןרָאטניט רעד ,םערָא ןעזעגסיוא טָאה שיט ןופ ךוט ענעס
 ,טורעגּפָא שירַאנ סעּפע ךיז טָאה רעשעל רעד ןוא רעטכַאמרַאפ ַא ןענ

 יא

 ןרעמיצ עטרירעטארפ עסיורג יד רעּביא ךיז טָאה גָאט ןרעדנַא ןפיוא
 זַא ,העידי יד ןגָארטרעד ?עשרַאװ ,גינעק רעדירב , זיוה.קנַאּב ןופ
 ַאּב ןעועג ןענעז טנװָא ןיא ןטכענ ,טוג טשינ זיא רעלקניוו ןַאּפ ןטימ
 ַא ןעװעג זיא ירפרעדניא .רעריסַאק רעד ןוא ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ םיא
 יד יקצָאכיצ רעטלַא רעד - ,רענייא ךָאנ -- רעטעּפש .רָאטקָאד
 ןעמ ,עקשיק-סגנואיידרַאפ רעד ןיא ק ַא ר ַא ,ךעלרעפעג זיא קנערק

 ,ןלעטשוצנייא סָאװ ָאטשינ ,ןרירעּפָא ןיוש זומ
 ,רענײא יװ יװַא ,רענעט:/דלַאה טימ טדערעג טָאה ןַאיטסַאבעס ןַאּמ
 ,טָאה ךיוב רענעזָאלּבעגפױא ,רעסיורג ןייז .ןענייוו ןופ דימ זיא סָאװ
 טָאה ,ץייוו ןַאילוי ןַאּפ ,רעריסַאק רעד .טעשעהעג ןצנַאגניא ,ךיז טכַאד

 : ןּבעגעגוצ גנורעױדַאּב טימ ןוא ןלירּב יד ןטכָאררַאפ עלייוו עלַא

 ..טוג טשינ רעייז -
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 .רעסשיוי
 כא

 רעטלַא רעד ןוא ןעגנַאנעצ ךיז ןענעז ןטנעילק יד ןעװ ,גָאטימכָאנ
 .סָארַא ןַאיטסַאּבעס ןַאפ טָאה ,ריט יד ייז ךָאנ ןטָאלשרַאפ טָאה ענשזָאוו
 ,ענעטסָאמעג טימ ןוא ,ףוג ןרעווש ןייז ןביוהעגסיוא ,ןלירּב יד ןעמונעג
 .עסַאק רעד ןיא ץייװ ןַאּפ םוצ ןעגנַאגעגנײרַא טירט עטכַארטַאג

 -עדירב, עמריפ רעד ןיא ןטסגנעל םוצ טעברַאעג ײז ןּבָאה עדיג
 ײֹװצ יד ףיױא העּפׂשה לקיטש ַא טַאהעג יז ןבָאה עדייּב ."גינעק
 עלייוו ערָאּפש ַא עסַאק רעד ןיא ךיז ייז ןּבָאה ,ךעלרעדירּב עניילק
 .גָאװ עטצרַאװשעגוצ יד טציּפשעגסױא טָאה ץייוו ןַאילוי ןַאּפ ,טעדוסעג
 .ףיפ ןופ ןלַאפעגּפָארַא ןענעז רעגייז ןופ סרעזייװ יד ןעװ ןוא ,סעס
 :טסעוװ יד ןָאטעג יצ ַא ןגעלָאק עדייּב ןּבָאה -- ףניפ לטרעפ ַא ףיוא

 ,טעניּבַאק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןוא לטיּצ א טסוהעגּפָא ,ןעל
 יד ןָאטעגנָא ,םירישכמיביירש יד טמיורעגפיוא טָאה לַאנָאסרעפ סָאד
 ערעטלע ייווצ יד זיּב טרַאװעג טייהרענעוטעגנָא ןוא ,םישוּבלמ.רעּביױא

 ,טעניּבַאק ןופ סױרַא ןלעװ ןגעלָאק
 :כַאמעגוצ רעד רעטניה ןופ ,ףניפ בלַאה ןגָאלשעג טָאה רעגייז רעד

 ,ןעמיטש עטקַאהעגפָא עטביוטראפ טרעהעג ךיז ןבָאה ריט רעט
 ,ןטרָאק עשיפַארגָאנרָאפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה סָאװ ,רוחּב רעד
 = םורַא עליו ַא ןיא .ךָאלילסילש םוצ גיוא ןַא טגיילעגוצ סָאה

 :ןוטעג ףרָאװ ַא ןוא םלוע םוצ ךיז טיירדעגסיוא
 ! ךיז ןעגניד יז -

 ךיז טלעטשעגרעטנורַא ןוא טרעפ :נעעג רעצימע טָאה -- טגָאזעג יז -
 ,סעציילפ סנטייווצ ַא רעטניה

 ןוא טנפעעג טעניּבַאק ןופ ריט יד ךיז טָאה ףניפ ךָאנ טונימ רָאּפ ַא
 ןַאּפ ןעגנַאגעג זיא טשרעוצ .סיֹורֲא ןענעז ןגעלָאק ערעטלע עדייפ
 .לגנעה עסיורג סָאד -- ךָאנרעד ,ךיוּב רענעזָאלּפעגפיוא סנַאיטסַאּבעס
 ןעמ ןעוו ,ליפעג עקידכעּבענ ץנעי טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,םינּפ עקיד
 :עג זיא םיא רעטניה ...תולּכ עמערָא רַאפ ךעלכיט טימ םורַא טייג
 טָאװ ,ןּפיל ענעזָאלּבעגפיױא טימ רערעווש ַא--ץייוו ןַאילוי ןַאּפ ןעגנַאג
 ,לכיימש-ןּבלַאה ןיא םינּפ סָאד ןדער ךס ַא ןופ ןעמוק םיא טגעלע
 ןַאט - עגעלָאק ןייז סָאװ ,שטיינק ןקידהאנה םענעגײא םעד טימ

 ,ןַאמדלעפ ןַאיטסַאּבעס
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 יד זַא ,טלעוּפעג ןּבָאה עדייצ .ךַאז עטוג ַא ןָאטעג ײז ןּבָאה עדייּב

 ,עיצַארעּפָא רעד ףיוא ןּבעג רעייטשוצ לָאז "גינעק רעדירב , עמריפ

 ,ענעדירֿפוצ ּפָארַא ייז ןעייג עדייב ןוא

 : רעריסַאק םוצ ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ןָא ךיז טפור טָאג רעד ףיוא

 ,רעלקניוו ןַאּפ ,רע זַא -- עיפעזוי עינַאּפ -- טגָאזעג םיא ּבָאה'כ רעּצָא --

 ןױש הּכמ יד טפרַאדַאּב ריא טָאה ,טפעשעג ןיא הּכמ ַא ןעוועג זיא

 ,ןקאהפיוא גנַאל

 וָאנ רעד ףיוא רעפייטש ןלירב יד ףױרַא ץעז ַא טיג ץייװ ןַאילוי ןַאּפ

 : טרעפטנע ןוא

 םיא ךיא ּבָאה סָאד -- עינַאיטסַאּבעס עינַאּפ ,ַאנַאּפ םַאשארּפעשּפ --

 . . .לשמ םעד ןּבעגעג

 .:קירוצ ךיילג טרעפטנע ןוא ךיז ַאּב פָארַא טשינ טלַאפ ןַאיטסַאבעט ןַאּפ

 ןוא ,טגָאזעג םיִא סע ּבָאה ךיא -- ץייוו עינַאּפ ,תועט ַא טָאה ריא ==

 י . .טרוחעגרעּביא טע טָאה ריא

 , י .טרעקרַאפ ,ןיינ;--

 יװ -- ךיג ןָא ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ טּבייה - ןליוו סעטָאג םוא ,רעּבָא --

 ינטרַאװ טשינ ןוא .טדער רע סָאװ ,שטנעמ ַא טשינ סָאד טקנעדעג

 : רעטייוו רע טגָאז ,רעריסַאק ןופ רעפטנע ןייק ףיוא קיד

 ןוא ...רָאי ןצכַא טעּברַא שטנעמ ַא ,ַאנַאּפ ןעשָארּפ ,םיא ךיא גָאז --

 ןַאפ ַא טלעװ רעד ףױא ָאד זיאס זַא ,ןסעגרַאפ ןגעלָאק עדייב

 זַא ןוא קַאר ַא טָאה רעלקניװ ןַאּפ רעקיזָאד רעד זַא ןוא ,רעלקניוז

 .ןרירעּפָא רעלקניוו ןַאּפ ןקיזָאד םעד ףרַאד ןעמ

 ןּבילּבעג זיא ןַאיטסַאּבעס ןַאּפ ןוא טנגעזעג ךיז ןּבָאה עדייפ ןעו טשרע

 רעלקניוו ןַאּפ ױזַא יװ ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג גנילצולּפ םיא זיא ,ןילַא

 ןַאּפ רעד ,רע טָאה טליפרעד ןוא .טכַאנַאב ןטכענ ןעזעגסיוא טָאה

 ןַאּפ ואװ ,רעמיצ ןופ חיר ןרעווש ,ןטמערַאװעגסיױא םעד ,ןַאיטסַאּבעס

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעלשעלפ ןוא ןשַאלפ עלַא יד טימ ,טגיל רעלקניוו

 ךָאנ ןעגנעה סָאװ ןטּפעצער יד טימ ; רעטצנעפ ןפיוא טלמַאזעגנָא ןיוש

 .ץרַאה ןרעטנוא ןָאטעג יצ ַא םיא טָאה'ס ןוא -- ךעלשעלפ יד .ַאּב

 טָאה רָאג רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא ןעוו ,טונימ ַא ןעוועג .לירג

 סָאד ןעמ ףרַאד ןגרָאמ זַא ןוא עקשיק-סגנואיירדרַאפ רעד ןיא קַאר ָא

 ,ןרירעּפא םיא
 יראו



49 
 ע 5 ר ע 8 = .*

 ןופ רעצימע יצ ,ךיז טקוקעגמורַא .ןגיוצעגנייא ןצנַאגניא ךיז טָאה רפ
 -נייא ױזַא ןוא .םינּפ ןפיוא טשינ סעּפע םיא טנעקרעד רעײגײּברַאפ יד

 ,ןטַאג יד ךרוד טשטילגעגכרוד ךיג ךיז רע טָאה טייהרענעגיוצעג

 א

 ּבייו סָאד .ןירַא לָאטיּפש ןיא ןעמונעג ןעמ טָאה רעלקניוו ןַאּפ םעד
 :פיוא טשינ ןבילּבעג ןענעז ןּבוטש יד .טנייװעג ןּבָאה רעדניק יד טימ
 ןיא'ס .ןכאז עקירעּביא טרעגלַאװעג ךיז ןּבָאה טרָאד ןוא ָאד .עטמיורעג
 יז זַא ,ןסעגרַאפ טָאה רעלקניװ ינַאּפ .טרעקעגסיוא טשינ .גנע ןעוועג
 עסייװ ןיא םיריוטקָאד יװ ,ןעזעג טשינ רעמ טָאה יז ,זיוה ַא טלַאה
 ױעד רעטניה ןענַאטשעג רדסּכ זיא יז ,ּפעק עטַאװעכילּפ טימ רעכוטרַאּפ
 גָאט ַא לָאמ ייווצ ןעמוקעג זיא ןָאסּפיל ןַאּפ .לַאז:עיצַארעּפָא ןופ ריט
 .עגמורַא ,קידלוש ןעװעג טלָאװ רע יװ יױזַא ,רענעקָארשרעד ַא ןוא
 רעדניק ייווצ סרעלקניוװ ןַאּפ ,ףױה:לָאטיּפש ןסיורג ןפיוא ךיז טיירד
 ןטלַאהעג טָאה רענייא רעדעי .ןרעיומ יד רעטניה טרַאעעג ךיז ןּבָאה
 ןַאּפ ןעמוקעג זיא גָאטימכָאנ ,יײז רעּביא ןָאט וצ ץכערק ַא הוצמ ַא רַאפ
 עכעלטע ךָאנ טימ רעריסַאק רעד --רעטעּפש .ןַאיטסַאּבעס ןַּפ ןטימ לַאכימ
 -עמייּב-ל.טיּפש עליטש יד ןשיװצ טײרדעגמורַא ךיז ןעמ טָאה .ןגעלָאק
 .עג ןוא ןרעדנַא םעד רענייא טגערּכעג ןוא ,רעמינּפ ענעמונרַאפ טימ

 ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ךיז טעדוס
 .ױטקָאד יד ,ןָאטעג ריר ַא סעּפע ךיז טָאה עיצַארעּפָא רעד ךָאנ טשרעי
 ףסיּב א רעמינּפ יד ךיז ןֹּבָאה ,ןעגנונעפָאה עטוג ןבעגעג ןבָאה םיר
 ןַאּפ םוצ טרינָאפעלעט טָאה ,רעטקירַאּב ַא ,לָאכימ ןַאּפ ,טכיילגעגסיוא
 םירױטקָאד יד זַא ןוא רעּבירַא םולשּב זיא עיצַארעּפָא יד זַא ,ףעזוי

 ,ןרעװ טנוזעג טעװ ,רעלקניוו ןַאּפ ,רע זַא ,חיטבמ ןענעז
 עױרג עקיטנַאק יד רעביא טגײלעצ ךיז טָאה טכַאנרַאפ רעטכייפ ַא
 .נאגעצ זייװכעלסיּב ךיז זיא םלוע רעד ,ןרעױמ.לָאטיּפש יד ןופ ןסמיזעג
 ןּבילגעג זיא רגלקניוו ינַאּפ ןּפיל יד ףיוא טרָאװ:טסיײרט ַא טימ ןעג

 ,ץרַאה ןפיוא טייקרעווש רעטנייוועצ ַא טימ
 םינּפ סרצטקָאד ןפיוא ןעזרעד יז טָאה סעּפע .טּביילגעג טשינ טָאה יז
 .צטקנערקעג+ףיט ןשטנעמ רָאו ןּבָאה ךעלשטיינק עכלעזַא ,לשטיינק ַא

 | .ןקיורַאּב טשינ לָאמנײק ךיז ןענָאק סָאװ ,ןשטנעמ
 יי

 מע יופיהרזרדאשטאספ
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 רָאטקָאד ןופ ןרעפטנע עכיג סָאד ןוא לשטיינק עקייָאד סָאד טָא ןוא

 ןכָארּבעג יז טָאה - ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג ריא ןקוק טשינ סָאד ןוא

 ןוָאלוצוצ עגר ןייא ףיוא וליפא טַאהעג ארומ טָאה יז .סיפ יד ןופ

 טשינ יז טָאה ךָאד ןוא .טכעלש זיא ןָאמ ריא טימ זַא ,קנַאדעג םעד

 ןרעוװ טוג קירוצ ןָאק סע זא ,טּביײלגעג

 'ץרַאה ןיִּב גנַאל ןעװעג ןיא טעּב סנלנַארק םַאּב טכַאנ עטײװצ יד

 יָאק עקידייל ,עלעקנוט - ריט רעד רעטניה .גנושימיּפָאק ןוא תושלח

 טכיל סָאד ,טײקּפמעט רעקידחּפ ַא טימ ּפָא ןעגנילק טירט יד .ןרָאדיר

 רעד ףױא ןשטנעמ ,ךיז טכַאד ,ןגיל לקניוו ןדעי ןיא ,טלעטשרַאפ זיא

 ףסרַאװ ןוא רעטנַאװעג ערעווש טימ ּפָאק ןרעּביא טקעדעגוצ -- דרע

 .טגייל יז .רעטסעווש ַא ןירַא טמוק טייצ וצ טייצ ןופ .ןעמענוצ ייז לָאז ןעמ

 ףיוא טייג רָאנ ,טרָאװ ןייא ןייק סױרַא טשינ טדער ,ּפָאק ןפיוא זייא

 רמוא ןַא יװ ,טעּב םַאּב ךיז טגיװ רעלקניװ ינַאּפ .רעגניפ ץיּפש יד

 סָאװ ,רענייּב לטניב ןופ םינּפ ןטציּפשעגסױא ןפיוא רדסּכ טקוק יז

 ןיא טשינ ןיוש טול יצ -- רעטצנעפ ןיא טקוק .טעּב ןיא טניפ

 ןופ יװ ױזַא ,ערַאּפ עמערַאװ ַא טייטש רעמיצ ןלעקנוט ןיא ,ןסיורד

 רעקידנצנַאלג טימ טייגראפ ןקנַארק ןופ םינּפ סָאד ,טנַאװעגטעּב טלַא

 *רַאפ טימ טקוק ןוא ,רעלקניװ ינַצּפ יד ,וצ ךיז יז טגייב ,טייקטכייפ

 *נוא ןופ טנַאה ערעווש-:קימייל ַא סױרַא ךיז טרַאש .םעטָא םענעטלַאה

 ןגעו סעּפע ןעלמַאטש ןּפיל עטגנעזעגּפָא ,עכיילב ,ערדלָאק רעד רעט

 טימ ץירק ַא ןטימ ןיא ןוא "גינעק רעדירג, זיוהײקנַאּב ןגעו ,רעדניק

 .. ןייצ יד

 ןענעקרעד ,ענעסעגענּפָא ,ענעּפָאלשעגסױא ,ןשטנעמ ןעמוק ירפרעדניא

 *ציּפשעגפיוא ייז ןרעװ ,ןעשעג סעּפע זיא'ס זַא ,עקטרופ רעד ַאּב יז

 טָאה גָאטרַאפ זַא ,רָאװעג ייז ןרעװ .,,רעכעלעמַאּפ וצ ןעייג ,רעט

 רָאדירָאק ןקידייל ןפיוא ריט יד טלַארּפעגפױא גנילצולפ רעלקניוװ ינַאּפ

 ןוט קוק ַא רעטסעװש יד ןעמוקעג זיא ,ךיז ןגירשעצ ןוא סױרַא

 יךיז טמלצעגרעּביא . , ,ןוא

., 

 ?גוטייצ יד ןיא טנעיילעג עטנַאקַאּבמוא ןוא עטנַאקַאּב ןּבָאה טנגרָאמוצ

 םענעברָאטשרַאפ ןיא טָאה "עשרַאװ ,גינעק רעדירּב , עמריפ יד זַא ,ןעג
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 על ר ע 8

 הוי

 ,ןטַאט ןוא ןַאמ ןרעייט ַא - רעדניק יד טימ ּבייוו סָאד ןוא } רבח ןטוג ַא -- לַאנָאטרעּפ סָאד ,רעטעּברַא ןקיטכיט ןוא ןכעלרע ןַא ןריױלרַאפ

 טנָאמעג טשינ . , .רענעצרָאטשרַאפ רעד ,ןענַאטשרַאפ סע רע טָאה ,ןגייז .רעד טנָאקעג טשינ םיא ןּבָאה ייז ןעוו ,לַאפ ַא לָאמַא ןעוועג ....ץרַאה טּוג ַא טימ שטנעמ ַא ןעװעג זיא רע זַא ;תולעמ סמענעּברָאטשרַאּפ םעד טלייצרעד טָאה רע ךיוא ןוא הלגע רעד ןּבענ טרַאה לָאסַארַאּפ םעד טלעטשעג ךעלעמַאּפ טָאה ,לַאכימ ןַאּפ ,רעטייווצ רעד ןוא ,קורּב םוצ ןגױא יד טימ ףוס עכַאס םוצ ןעגנַאגעג ,ףעזוי ןַאּפ ,רענייא זיא .רעדירצ ייווצ יד םלוע ןשיװצ טכוזעג ןוא "גינעק רעדירפ, עמריפ רעד ףיוא טלמרומעג טייהרעליטש ןוא תולעמ טמענעּברָאטשרַאּפ םעד טלייצרעד ןוא ;הלגע רעצרַאװש ַא ךָאנ ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג ןוא ןשטנעמ ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז
 ,רעמ

 ןָאטעג לקָאש ַא לַאכימ ןַאּפ טָאה -- קעיװָאלשט  ירּבָאד ,ַאדָאקש -
 ,לּפעק ןטימ

 ,ןגָאװ ןצרַאװש םעד ךָאנ ךיז טּפעלשעג ליטש רעטייוו ןוא ליומ ןטימ יו ,ןעלסקפ יד טימ רעמ טמורּבעגוצ ,טרעהעגסיוא טָאה םלוע רעד

 ןוא ןגייּגוצ טזומעג ךיז ןּבָאה -- ץייוו ןאילוי ןַאּפ ןוא ןַאיטסַאבעס ןַאּפ -- עריא רעריפ עדייּב ןוא ;ןָאטעג סיר ַא רעלקניוו ינַאֿפ ךיז טָאה סָאד ,ץכולש רעקידרקפה ַא טרעהרעד ךיז טָאה טייצ ןצ טייצ ןופ ןיולּב
 ,ןדערגײרַא סעּפע ריא ןיא ליטש
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1 

 ןעניאװ ןופ ןוא שטנעמ ןופ עטזָאלרַאפ תונונע -- סעליוו
 ןענעבנג ףיוא ןעמוק טשינ רענייק ָאד טעוו'ס ,ןטיילפ קירעדינ

 .טכַאנַאב סעּפע
 ,קרַאּפ ןיא רעגניפ עטרעווילגרַאּפ -- עלָאמש ךעלעגעוו
 ,ץרַאה טײּפשעגסױא סנצימע ןופ תובצמ רעמייג ןוא
 ,לוק ןייק טשינ .טָארט ןייק טשינ
 ;סױרַא רעטצנעפ םענעּפָא ןַא ןופ טסוה ַא טכליה -- ַאכ - ַאכ - ַאכ
 . . .סיוא רעצימע טרָאד טייג'ס
 .טסַאג ַא ָאד ץראה ןיימ זיא
 ,טולּפ ןיימ סע טגָאיעצ קיטסַאה ענעקָארשעצ ַא
 37 ,3י , 31,50

 ? ָאד ןיּב ךיא
 .,ץרַאה ןיימ טּפַאלק - ָאד - ָאד - ָאד
 טעלגרַאק ןוא יינש ןטימ טמַאקרַאפ ָאד דרע יד זיא
 ,געװ םעד טלדוּפעצ טשינ טירט טימ רענייק טָאה'ס ןוא
 :יירשעג ַא לָאמַא קיכליה טיג רעלדנעה ַא רָאנ
 - ? טפיוק רעװ ןצנַארעמָאּפ --
 :טַאלּב טקלעװעגּפָא ןַא - טנַאה ַא ךיז סױרַא טקעטש
 100826 זחחנסי

11 

 - ָאד עקנַארק ןענעז רימ
 ןסייו םוצ ענעלַאפעגוצ ,ןקירעשייה הנחמ ַא

 ,רלַאװ ןקידרעטניװ
 ,םעטָא ןליופ ןיא ענעפָא רעליימ טימ
 טרָאװ ַא רימ ןעיצ ןעלדיפ עקירעזייה יו
 ,ןגיוא עקידרעּביפ טימ ,טליהעגנייא רעכיט ןיא
 ? ךָאנ זדנוא ףרַאד רעוװ
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 יקסוואדאלאמ .ק

 ! ןגיוט רימ ןענעק סָאװ ןוא
 ,ןגייװצ יד ףױרַא ךיוה סעגסָאס ןבײהרַאפ
 ,ןרירַאּב טשינ זודנוא ידּכ
 . . .ןדיימ ,ןדיימ זדנוא ידֹּכ
 ,דלַאװ םעד ןעװעטלַאװעג רימ
 עקידעקעמש טנייז וצ ןיירַא טולּב ןעיײּפש ןוא

 ,ןעליצרָאוו
 רעמייּב יד טכַאנַאּב ךיז ןגעװַאפ רַאפרעד

 ,ןלייצרעד ןוא
 ...םלוע-תיּב רעד אד זיא סע סיורג יװ
 ססוג ַא ַאּב ץיגרע ןוא
 קנַאדעג ןופ ןטָאש ןטצעל םעד ךָאנ ןטָאּפש
 םַאטש ןטעפ טימ ,סקיוועג סיורג טימ
 ...ןּבעל ןקידערָאיכנזױט ןיא

 , ..ענייא ַא .ךיוא ָאד ךיא ןיּב
 ךוט ןיא טליהעגנייא עקנַארק ַא
 ,רפמייב ןשיװצ יינש םניא ךעלעמַאּפ טערט ןוא
 ,רענייק טשינ טסייוו'ט ןוא
 ...ךיא ...ךָאד סע ןיּב ךיא זַא

17 

 ,ָאד ןפָא רעטצנעפ ַא ךָאנ זיא'ט
 ,טכַאנַאמ שינרעטצניפ ןיא לרעייפ רעטיור ַא ךָאנ ןוא
 ' ,ָאד ןיואװ ךיא
 ,טכענ עגנַאל עקידרעטניוװ ןוא
 ,שינעגנעפעג ןיא ָאד ןעוועג ךיא ןי*
 ,טגיירפןופ ליפעגטימ סָאד טרעהעגסיוא קידלודעג
 ,טנַאװ וצ טנַאװ ןופ טריצַאּפשעג טנלע ןיא
 ,טּבילעג ךימ רענייא טלָאמעד טָאה'ס ,טסיירט ַא
 רָאה עמסַאּפ ַא ןרַאשקעװַא טגעלפ ךעלטרעצ ןוא
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 יקסוואדאלאמ .ק

 ,גיוא ןופ רימ ַאּב
 .ָאד רעדיוו ןיּב טשרע ןוא

 ,טכַארּבעג רימ טָאה קצָאװטָא

 ,טיוט ןופ ןעגנוָארד עקידרעּביּפ טימ

 ,טָארט קיטסַאה ןיימ רַאפ המקנ

 ,גרעה רעּביא ןניול רַאפ
 -  יירשעג ןקיכליה טימ ּפָארַא ךיז ןטלקייק ראפ

 - קצָאװטָא טכַארּבעג רימ טָאה
 טכענ עכיילּב ףיוא ךיז ןטכארטרַאפ ךעלעגעװ על ;מש ףיוא

 סעדנַארעװ עקיטפול ףיוא סיוא טייג'מ יו ןעז ןוא

 ,טיױל ןוא טנופ ףיוא בייל סָאד ךיז ןגעוו ןוא
 ,טייצ:הטיחש ברע ל2לעק ַא יװ טָא

 ,ָאד ןפָא רעטצנעפ ַא ךָאנ זיא'ס
 ,טכַאנַאּב שינרעטצניפ ןיא לרעייפ רעטיור ַא ךָאנ ןוא

 ,ָגד ןיואוו ךיא

17 
 ,קידנעלכיימש ךָאנ רעהַא טמוק'מ
 ,טיוט ןטימ טמערָאעג טניירפעטוג יװ
 סיֹורַא לָאזקָאװ ןקימָאוטש ןופ
 ,עשידָאמ רעדיילק ןיא
 ,טיה רעזירַאּפ ןיא ןוא
 .טרארוק א זיא'ס
 ,ןיירַא קידרקפה ןענַאּפש .ןעמוק עננוי
 טָאטש רענירג ןיא רעקידראּב ןיא
 ,ןלַאפרַאפ ןוא ןדנואושרַאפ טרָאד ןרעוו ןוא
 טיוא ךעלעמַאּפ טכיילּב'ס ןוא
 ,טכיזעג קידנעילּב ַא
 ,ינק עקידכעלייק שלדיימ ַא טרעװ קיציּפש ןוא
 ףירי ןקישער ,ןסיורג ַא ךָאנ םידרוי יװ
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 יקסוואראלאמ .ק

 ...קירצ ןוא ןיה ָאד םורַא ךיז ןעמ טּפעלש
 ףעלסימ=ןעניּפש עסייוו יו ,ךעלרעגניפ עסייה ןוא
 ,םיוּב ןופ םַאטש םעניורּב םוצ לָאמַא וצ ןלַאפ
 ץרַאה עגנוי ַא ךיז ןטעּבעג טלָאװ'ס יו
 ; דלַאװ םנופ רעמייב ַאּב
 !גנוטער !גנוטער
 ,טָאטש עצנַאג ַא טגיל'ס ןוא
 טוט רַאפ עטקילייהעגסיוא ןַא
 ענעּפָא ןגעוו טימ
 טייז םאֹּב ענעגיוזעגוצ סעקווָאיּפ - ןענַאפ ןוא
 ,ןפױלטנַא טשינ רענייק ןטרָאד ןופ ןעק'ס ןֹוא
 ,ןעמוקעגרעהַא ענעדָאּבעגסיױא ןַא ךיוא ןיּב ךיא ןוא
 -- שעוװ עסייוו ןיא
 ,רעדנַאװ ןוא טעטש ןופ דלַאװ ןרַאפ חבז ַא
 שירפ ,שיטסַאלע ךָאנ ןענעז ס רָאנ
 טולב ןיא ןרעדָא יד רימ ַאב
 פױלטנַא עקיצנייא יד לעוו'כ רשפא ןוא
 .טיוט רַאפ רעטקילייהעג טָאטש ןופ

: 

 סופ ַא רעציא סוֿפ א טפָא ױזַא ךיא ץיז
 ,םיוא םיא רעה ןוא ,ןָא ןגער םעד קוק ןוא
 - ןֶא טלַאפ טנוה ַא יװ ןוא
 .טסוה ַא ואוו:ץיגרע ןופ ךיז טלקייקרעד
 סיּב ַא גילפ ַא טלָאװ'ס יװ ,ּפָא רעטיצ ַא ביג ךיא

 .םערפ ןיא ןָאטעג
 . . .קצָאװטָא ,ךיז ךיא ןַאמרעד ,קצָאװטָא
 .טָארַא קירעדינ ץיגרע רימ ץראה סָאד טלַאפ'ס ןוא
 ,סופ ַא רעציא סופ ַא טפָא ױזַא ךיא ץיז
 .סיוא םיא רעה ןוא ןָא ןגער םעד קוק ןוא
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 יקסוואדצג יאמ .ק

1 

 ,לדיימ:רעדנַאװ ַא ןיּב ךיא

 ,ץרַאה ןיימ טביאעגסיוא ןיא שינעקנעּב ןיא

 ,טכַאנַאּב ןופ ןעיוט יד גָאט רעד ףיוא טסע'ס ןעוו ןוא

 --ּביוש ןופ רימ ַאּב לגנאהרָאפ עסייוו'ס ךיא רַאשרַאּפ
 ,סָאג עיינ א ןָא קוק'מ
 טליױנקרַאפ טגיל'ס ןוא

 ץרַאה ןופ רימ ַאּב עלעקניו ןיא
 :קנַאדעג קירעטיצ ןימ אזַא

 ןּביל ןלעװ טשינ ָאד רעגייק ךימ טעװ רעמָאט ןוא

 וטנַאקַאּב ןייז טשינ ָאד רענייק רימ טעװ רעמָאט ןוא
 ! טיהָאג טָאג רָאג

 ,טפול רעד ןיא קידנעטש ןעגנעה ןדָאלעגנָא סנגער יו

 - ךרע רעד ףיוא עפש ַא טכירעגמוא ןלַאפ ןוא
 ,טָאטש עיינ עדעי רימ רַאפ זיא יוזא

 ! טרָא עיינ סעדעי רימ רָאפ זיא * א

 ,םייל ןייט ןיא קיכףפליפ ,טשיג ןיוש סייוו'כ ןוא

 ,גניר רעיינ ַא רימ ןיא רָאי סעדעי טסקַאװ'ס

 ,םיוּב ַא ןיא יו
 ןייגפיוא ןופ טּבצװעגסיוא ׁשַיַאזָאמ ןיּב ךיא

 ,ןייגרַאֿפ ןוא
 | ,לדיימירעחנַאװ ַא ןיּב ךיא

 ,ץרַאה ןיימ טגיאעגסיוא זיא שינעקנעג ןיא

 עז

 סעטרבח עניימ ןבָאה סע !טייהרעטנוזעג

 ןגיו עסייה ןיא ךעלעציּפ רעדניק ןיוש
 יז וצ ךיז ךעלטרעצ ןגייב ןוא

 ,רעטכיזעג עשימַאמ עליטש טימ
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 :ןטַאקַאלּפ עקיאיירש יװ ,עטעקַאנ ןטסירּב טימ
 .ןּבעל שלדיימ'ס ןעגנַאגעגסיױא --
 רעּבירַא רימ וצ ליטש ןקוק ןוא
 ,ןקילּב עקידנעלקנוט ןוא ץנַאלג ןטכייפ טימ

 :ברע טסּברעה רעסַאװ ןופ קוק רעצרַאוװש יו
 . . .ןרירפרַאפ

 יז ַאֹּב טשינ ךיז געט יד ןקידנע סע
 ,ןטכַאנרַאפ עכעלקילג טימ
 ןסַאג ףיוא שינעּפעלש ןגנַאל טימ רעדָא
 טפערט ס יװ ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןטסיװ ןוא

 ,רימ ַאֹּב
 רעמינּפ עדנור טימ ליטש ןפָאלש ןוא
 סנשיק עסייוו ףיוא ,עקיכייּב ףיוא
 ,גױו טוצ טנַאה עקירעפעלש ַא סיוא ןקערטש ןוא
 ןגָאטרַאפ ןופ תושמשה:ןיּב ןיא טשינ ןּבָאה ןוא
 ,ביוש רעיורג וצ קילּב ןטכיילּבעגסױא ןייק
 טרָאװ ןטגָאזרעד טשינ ַא סנצימע רַאפ
 ,סעמעװ לכיימש ַא רעדָא
 ןּפיל יד ףיוא רעּביא רימ ךיז טרזח סָאװ
 ןעלעציּפ רעדניק ןיוש סעטרבח עניימ ןּבָאה }סע

 . . ןגיוו עסייוו ןיא
 { טייהרעטנוזעג

 ץזז

 לעװש ןפיוא עלייוו ַא ביילּב ךיא

 ,ןענַאטשעג ָאד ןטכענ זיא רע יו ,ױזַא טקנוּפ טָא

 ...רע ןטכעג יװ ,ױזַא טָא לכיימש ןוא
 ? ךָאנרעד
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 רימ ןיא ףיוא טייג ךָאנרעד

 סקיוװעג ַא ןופ ליפעג רעלעקנוט ַא

 ,ּבמעד ַא יצ ,ענסָאט ַא יו לָא ןייטש ָאד ליוו'כ ןוא

 ן?געז ןגייווצ עקידוועגייב יו ,ףױרַא טנעה יד

 עקנילײװ א ָאד ןטכענ זיא רע יװ ,ױזַא טקנוּפ טָא

 .ןענַאטשעג



 רע ט נג י װ / ס ק ֹו פ ,מ .א
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 .זַארד'מ ּואװ ,רעגייטש ַא גערפ ...טייג יז רָאנ .,,רעטייװ ןיוש טייג יש

 רעדינַא רימ טגייל'מ ןעװ ...הרירק ַאזַא ןיא ,ןסיורד אזַא ןיא טעיל }

 ַאזַא ,..סױרַא ןסיורד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא טשינ ךע טלָאװ ,?דנער ןדלַאג ַא
 ...ןסיורד

 ךיז קידנקיקמּוא טשינ ,רעטכָאט ןייז ּוצ טגָאזעג רעּב-םולש יר טָאה יֹוזִא

 םענערױרּפעגנַא ןדנילּב ןטעװָאקרַאפ םּוצ םינּפ ןטימ קידנעייטש ,ריא ּוצ
 ןיא טקעטשעגנײרַא טנַאה ןייא ,ןגיוּבעגנָא עציילּפ עטַאברָאה יד ,ּוצ-לּבייש

 עסיורג יד טימ קידנעלצנעטרעטנוא עקשטינּבירד ,רערעדנַא רעד ןּופ לּברַא

 סָאװ ,דלּודעגמּוא רעשירעייגקידייל רענעי ןיא ,טרָא ןייא ףיוא לוויטש
 ,סױרַא ּבוטש רעד ןופ טּביירט ,רעטנּוא טגָארט

 עלעטנעמ-רעטניװ ריא ןיא טליפעגסיֹוא סיורג ןענַאטשעג זיא לדיימ סָאד
 ןטקעלפעג-דנילּב םּוצ ןגיוּבעגסיורא לסיּבַא ּפָאק רעד ,ןײגּוצקעװַא טיירג
 ךעלעקעל יד טכַאמעג טכערּוצ ךיז קידנעגניזרעטנּוא יז טָאה ,ּוצ:?גיּפש
 יד טלזירקעג ןּוא ליומ ןיא רעגניפ םעד ןַאטעג .ץענ ַא ,ןרעטש ןפיוא

 יד זיא סָאד סָאװ ,טיקטינעג רעדנּוזַאּב ַא טימ ךיג ,ךיג ךעלערעה-האּפ
 .ןקידגיז םּוצ הנכה עטשרע

 ךָאנ ךָאטסעװ ,זדלַאה ןפיוא לַאש םעד ןָא שטָאכ ריד ּוט ,עקלע ,,,עקלע --

 ןרערט יד ןענּורעג ריא ןענעז ןיוש ןּוא ,עמַאמ יד טגָאזעג טָאה--.ןליקרַאפ

 םינּפ ןסיורג ןטלַא ןטנשוחרַאּפ ןרעּביא ןגיוא עטיור עטרעטָאיעצ יד ןימ

 ןעמונעג טָאה'מ סָאװ ,ןּוז ריא ,ןעיניּפ ןָא גנּונַאמרעד רעשירפ רעד ןיא
 +מײהַא רעמ טשינ זיא רע ןּוא ןײרַא המחלמ רעד ןיא רענלעז יד ּוצ

 ,ןעמּוקעג

 ךיז רעטכָאט יד טָאה -- .,.ןיוש טנייוו יז ,,,? רעטייוו ןיוש טסנייוו ּוד --

 ,ןייװעג ןקידנעטש סעמַאמ רעד ןּופ טייקנסעגעגוצ רעד ןיא טרעזייּבעג
 ,געט יד טסאמנרַאפ ,המשנ יד סױרַא טעדַאי סָאװ

 -עז ךעלגניי עלַא ,טכעל ַאזַא ,,.גנּוי ַאזַא ,,,טשינ ןעמ טנײװ ױזַא יװ --

 רענייּב עגייז ץעגרע ןליופ ּואװ .,.טשינ עיניּפ ןיימ רָאנ ,ןעמוקעגמײהַא ןענ
 ,,רענייּב עגנּוי ענייז ,..ּואוו

 -עג ןענעז'ס זַא ,עמַאמ ,ךָאטסײװ ּוד ,,,ךעלגניי עלַא ...ךעלגניי עֶּטַא --
+-. 
 יא
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 ףעד השמ ,.סלרעּב קיזייא םּוחנ ןלַאפעג זיא'ס .,.ךעלגניי ךָאנ ןלַאּפ
 ,..ןֹוז סעניירּב ,..רעגנַאל

 עלַא ץלַא טהנעט עמַאמ יד סָאװ ,רעטכָאט יד ,ןסָארדרַאפ דימּת יז טָאה'ס

 ימײהַא ןענעז ךעלגניי עלַא טשינ זא ,טּוג ץנַאג טסייוו יז שטָאכ ,ךעלגניי

 ןעמוקעגמײהַא טשינ ןענעז סָאװ ,רעּבָא ףעלגניי ערעדנַא יד ,ןעמּוקעג

 ןעועג רָאנ יז טָאה גיוא שירעניגרַאפ:טשינ ַא טימ ;ןעזעג טשינ יז טָאה

 :עסקַאװעגסױא -- רענלעז יד ןּופ ןעמוקעגמײהַא ןענעז סָאװ ,ךעלגניי יד

 5נוי עכעליירפ עטנוזעג ,סעציילּפ עטיירב עכיילג טימ ,עטעשַאּפעגסיױא ,ענ
 :טשינ ייז טנעקרעדמ ןּוא ,ןענידרַאֿפ ןּוא ןעלדנַאה ,טכיל יד יװ ,ןעג

 .ןיע ןייק ,..? סרעטָאק ןצרַאװש םעד השמ ,,,רעד זיא רעװ ,רָאג עז --
 ץעגרע ,ךרע רעד ןיא טליופ עיניּפ ןיימ ןּוא ,.,גנוי א ןסקַאװעגסיױא ערה
 ַא ,ץרַאה ןיא ןעמַאמ רעד זיא קיטייװ ַא ,,,הבצמ ַא ןָא ,דמערפ רעד ןיא

 ...ךָארּב רעסיורג

 ,ןײרַא ךּוטרַאפ ןיא זָאנ יד טציינשעג ןּוא טנייװעג טָאה עמַאמ יד תעשג

 ,ענייז דרַאּב עָארג עקיטיוק יד .ןגייווש ןּוא ןקוקקעװא עטַאט רעד טגעלפ

 יװ ,קירעיורט ןּוא םּוטש ןעגגָאהעגּפָארַא ןיא ,טייצ רעד רַאפ טרעטלעעג
 סָאװ ,סעטַאט יד ןּופ 'ועיורט רעמּוטש רעד ,םיזעּב רעטצינעגּפָא רעטלַא ןָא

 טיירדעגמוא םיִצּולּפ ךיז טָאה דיי רעד ,ןבעל עצנַאג סָאד זדנוא טיילגאב
 : ;טגָאזעג ןוא

 ..עקלע ,ןדלַאה ןפיא סעּפע ןּוטנָא טסעװ זַא ,ריד סע טדַאש סָאװ --

 ...? ןעד ןגלָאפ ייז .,,רעדניק עקיטנייה

 רעד ןיא קיטש ַא זיּב ןֿפָא ןדלַאה םעד ,טגלָאפעג טשינ טָאה רעטכַאט יד

 ףךיז ןּבעגּפָא םּוצ טייקיטסילג רענעפָא ןיא טלטיורעג ,ןײרַא טסורּב רענעק }

 עלופ יד ףיױא לסיּבַא ךיז קידנדיוה ,ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא ,דיירפ ןיא

 יװ ,ןריצַאּפש לסיבַא ,עקשטַאק ַא יװ ,ןיהַא ןּוא רעהַא עלָאװַאּפ סעבּולק

 :טגָאזעג טָאה יז
 ..?םיײה רעד ןיא ןציזסיוא סעּפע יז טעװ טָאװ --
 סָאד טקורעגּפָארַא טָאה רע ,ןקעטש ןייז טכּוזעג טָאה רעּב-םֹולש 'ר

 ,ןײג ךיז טזָאלעג ןּוא ןרעיוא יד רעּביא לטיה
 אזַא ןיא -- ,ענעדיי יד טגָאזעג טָאה -- ?רעּב-סולש ,וטסײג ּואוו --

 ,,,רעּביםולש ,ןסיורד

 .ירלּוׁש ןיא טרעזייּבעג ךיז די רעד טָאה -- .,ןעײג ךע לָאז ּואו ---
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 לסיּבַא לעווכ  ,,,סײװ'כ  ,,,ייגכ ואוו םרחב ךימ גערפ = ,,,ייג'כ - ,,.טייק

 ..יּבֹוטש ןיא םערַאװ ןייז רעק טרָאד ...ןרעװ רָאװעג ןתוחמ םּוצ ןייגניירא

 ןתּוחמ רעזדנּוא זַא ,ארומ ּבָאה ךע ,הנח ,ןלייצרעד ריד ל'כע סָאװ ,וטסרעה
 י.א ..םחתנמ ,ןיֹוש טייל ןייק טשיגרָאג ..,ןעיצנָא טשינ גנַאל ןיוש טעװ

 ..ירעלעפ-ןגנול א טּפאפעג ,,,ךעּבענ ,ןקַארא יד ןיא ךיז טליקיאפ

 ,םייח רעד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רעצ.םולש יד ןוא

 יקיקערש ןטעשודעגוצ ַא טימ טניו:םערוטש רעד טָאה יײגספיוַא לָאמעלַא

 דמַאז יװ ,םענעקורט עפּוק ַא ןָאטעג ב"ה ַא דליו רעמָאי סענעגיוצעג

 םיא טימ ןּוטעג לַארּפ ַא ןּוא ,ןגָארטעגקעװא טייוו םיא .,יינש םענעלַאמעצ

 ,ןקלַאװ ןזייב ןסיײװ ַא ןיא ןטָאשעצ ןוא טלּבריװעצ םיא -- ?כעד א ףיוא

 .עמייּב ענעקורט ,עקידייל יד .ייגש עּפוק עײנ א ףֹּכיּת קידנּפאכדעטנוא
 טייז ןייא ןיא רעװש טניוװ םנופ ןגיֹוּבעג ,טרעוװילגראפ ןעוועג ןענעז ךעל

 עגר ַא ןענעז ,זייא טימ ענעגיוצעגרעּביא ,רעטרע ענעזָאלענּפָא יד ,ןײרַא

 ַא טימ טצנַאלגעג זָאלג יװ רַאלק קיטכיזכרוד ןּכָאה ,ָאלּב-טעקַאנ ןבילּבעג

 ןטָאשרַאפ רעדיװ ייז ןענעז דלַאּפ ןוא ,טלעק רעראלק רערעטיול

 ןַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןּוא ,ךעלגרעּביינש עטַאלג עכייה ןיא ןרָאװעג

 ַא טמעטָאעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה ןסיֹורד ןקידארומ ןקיזָאד םעד ןיא

  לקנוט טָאה סָאװ ,טייקסייוו רעכעלָאלּב רעד ןיא רעּצָא .שפנ רעקירעּבעפ

 שײּברַאפ לָאמּוצ זיא ,ךעלמעלפ עקידנעקנַאצ יװ ,ןגיֹוא יד ןיא טרעטיצעג

 ,עילָאװַאּפ ,רעכיז ,ךּושזָאק ןטיירּב ןטרַאה ןלעג ַא ןיא יוג ַא ןעגנַאנעג

 לוויטש עטרַאה עטיירּב ענייז ןופ פירקס רעד ןּוא -- דימּת יו רעמ ,ךייר

 ,ףרַאש ,טַאז ןעװעג זיא ,יינש ןטרַאה קיטסָארפ ןיא זענ עקיּפמּוטש יד טימ
 רעד רעטנוא ּברַאה טנקורטעג ןּוא ןרעיֹוא ץיּפש יד טעלַאמסעג טָאה'ס

 לרעטצנעפ ןדנילּב ןטעװָאקרַאפ םענעזָאלברַאפיּבַארג א רעטנוא .זַאַנ

 ןסיײװ ןיא ךיז טָאה ,לביטש ןשידײ םענעטָאשרַאפ םענעקנוזרַאפ ַא ןּופ

 יעריורפרעד ַא ןּופ לגילפ רעטרַאטשרַאפ-ץיּפש ַא .טצרַאװשעג ףרַאש יינש

 | ,ענַארװ רענ
 לָאמ עלַא ןּוטעג ּפַאכ ַא ,ןגָארטעגרעטנוא ך" םעד טָאה טניװ רעד
 רעגנַאל ןייז .טייװ סגעװ קיטש ַא ןגָארטעגקעװַא ןוא עצײלּפ רעד ןיא
 ּוצ טּפעלקעגוצ ,טשטַאטעגוצ ןטנוא ןּופ ןעװעג ןיא קילזיט רעטרעטלעעג

 ,ןבעלק טּביײילּב ןּוא וצ ךיז טשטַאּפ סָאװ ,עטַאמש עסאנ א יװ לװיטש יד

 ,ריט סנתוחמ םּוצ טלַארּפעגוצ ןוא ןטפול רעד ןיא שממ ןגיולפעג זיא רע
 יי .,יירוטא 5 .טשיששפוטפנכ-ני == -ױשרושאמפאנאששײ = הא
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 ַא םהנמ רעקנַארק רעד טָאה -- !טלַאק !ַאה ?רעּביםֹולש ,טלַאק --

 ןקידנעטש ןייז טימ ןעמוקעגנײרַא זיא ןּתּוחמ רעד ןעװ ,ןּוטעג לכיימש

 .יכעטש רעכעלַארג רעד רעטנּוא ןטלַאהַאּב ,עלעכיימש-קזוח ןקיכעטש:ּבלַאה

 ןייז טימ טסוהעצ דימּת יװ ךיז רע טָאה טימרעד ןיא ןּוא עצנָאװ רעק
 ןוא טעּב םנופ ןעגנורּפשעגּפָארא ןּוא טסּוה ןקירעזייה ןקידנצכערק ןגנַאל

 ,ץכעיײּפש סָאד טקוקעגנָא גנַאל

 .עג ןּוא ּפָאק םעד טיײרדעגסיוא יז טָאה ,ןעז טָאד טגעלפ עקמחנמ יד זַא
 :ןרעה לָאז רעקנַארק רעד זא ,ןילַא ךיז ּוצ ליטש טגָאז

 - .הוצמ ַא יא --

 ַא טאהעג טָאה םחנמ 'ר םּורָאװ .ענידיי יד ,טכערעג ןעוועג זיא יז ןּוא

 .ראפ עצרַאװש יד ןיא טרָאד ירפרעדניא ןצנַאג ַא ךיז ןעיײרדּוצמּורַא עבט

 ןעז זדַאװג ,סעשטַאג עקיטיוק עזיֹולּב יד ןיא ןקַארַאּב ענרעטערפ עטליופ

 ןופ עטָאלּב רעטלַאק רעטקייװעצ ,רעקיּפמּוז רעד ןיא לֿפָאטנַאּפ יד ןיא

 טימ ןדיי יד ןשיװצ ןרעה ןּוא דרָאּב יד ןּבייה ,ןרעדנַא םּוצ קַארַאּב ןייא

 ,ןטכַאלש יד ןּופ ,עקיטילַאּפ רעד ןּופ ,רעזייק םנופ סעיינ האנה

 םּורַא סעּפע ךיז טסיירד סָאװ .,..שעזקנעדעג ,,,םחנמ ,ןליקרַאפ ךָאטסע --

 ,..םחנמ ,ןזיוה יד ןָא שטָאכ ריד ּוט ..,םחנמ ,סעשטַאג יד ןיא

 ןוטעג ךיז טָאה רע ןוא טנַאװ רעד ּוצ טדערעג ,טדערעג טָאה ּבייוו סָאד

 .סעשטַאג יד ןיא טײרדעגמורַא ךיז סגייז

 ןכעב ןקיטױק:ץרַאװש ,ןטקירדעצ םניא דניצַא ןסעזעג זיא דעקנַארק רעד

 ןפיא טקּוררַאפ ףיט ?לטיה סָאד .טנװַאדעג ,ןיליפּת ןּוא תילט ןקיטיוק ןיא

 ,ןקֹורט יד ןיא ןעמונעגכדוד טליפעג ךיז רע טָאה ,ּפַאק ןּבלַאה ןטשרעטניה

 סָאװ ,טײקמערַאװ רענעקורט רעקידנכַאװשּפָא ַא ןופ סיפ עטרעצעגסיוא

 טסולגעג ,גָאט ןדעי יװ ,םיא ךיז טָאה'ס ןּוא תאלוח ןגנַאל םנּופ טמּוק

 . ןעמערַאװנָא ךיז רעהַא ןעמיקנײרַא טגעלפ סָאװ ,ןתוחמ ןטימ ןצייר ּוצ

 ?ָאיֵא ,,,רעּב:םולש ,טלַאק זיא'ס ,,,ַא --

 .רעּביא ןרעטנוא גָאט ןצנַאג ַא טגיל רע !טלאק זיא םיע !טסרעה --

 --,סױרַא ןסיֹורד ןיא סיֹורַא יג ןעז ךעמַאל ווירּפ ..,טלַאק םיע זיא ,!'עּב
 קירוצ ןּוא ןיהַא טלצנעטעגמּוהַא טָאה רע .טגָאזעג ןתוחמ רעד טָאה

 רעד ןיא טקּורעגנײרַא טנַאה ןייא קידנלייא ,ןגיוּבעגנָא ,לּביטש ןרעביא
 ןגנַאל ןייז ןיא טלקיוװעגנייא לָאמש-גנע עצייפפ עטַאברָאה יד ,לּברַא ןרעדנַא
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 עטײרב עצראװש סָאד ןּוא לכענק יד זיּב קילזיט ןטעטַאלעג ןצרַאװש

 ,דרָאב רעטײרב רעָארג רעד ףיֹוא זיּב טקּורעגנָא לטיה ענעכ;;רקעגסיוא

 ,זָאג עטלטױרעגיָאלּב עקיד ץיּפש ַא טקיקעגסיֹורַא טָאה'ס רעכלעװ ןּופ

 -ירָאק יד ןּופ סױרַא טקוק סָאװ עּבלּוּב עטלַא ַא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ

 ,ןעמעראוורעד טנָאקעג טשינ ךיז טָאה דיי רעד ,סעינ

 ןרָאװעג ּבּוטש ןיא טלעק יד זיא ,קירּוצ ןּוא ןיהַא ןעלצנעטמורַא ןייז ןּופ

 ע:עסקַאװעגנָא יד .טניװ ַא טכַאמעגנָא טָאה רע .רעקירעױרט ןּוא רעיור

 יעילעטס יד ןּופ טגיישעגסיורא ךיילּב ןּבָאה סָאװ ,ןקעלפ-יינש עכעלקנערק

 רעטכייפ יװ ,טנעװ יד ןיא ךעלטלעפש עקיכייּב יד ןּופ ןּוא ךעלעקניוו

 טײקלקנּוט עקירעפעלש עקיקערש ַא טײרּפשראפ ןבָאה ,למיש רעטַאלג

 .טייקמערָא ןיא רעטניװ םנּופ טייקלקנּוט עקיּביײא יד

 יד ריד םערַאװרעד--רעּב-םולש ,ןלייצרעד ריד לעװ'כ סָאװ ּוטסייװ --

 טנעה יד ןיא םערַאװ רָאנ זיא'ס זַא .טנעה יד ןענעז עטשרע סָאד .טנעה

 ,רעקנַארק רעד טגָאזעג טָאה -- ,..םערַאװ םּוטעמּוא ןיוש זיא

 ןוֿפ קזֹוח טסכַאמ ןּוא טעּב ןיא טסגיל ?ַאה ,םחנמ ,קזֹוח טסכַאמ --
 ,יירנ ...ֹונ ?טלעװ רעד

 ןיז יװ ןּוא ,פָאק ןטימ טלקָאשעג ךעליירפ-קיטּומטּוג טָאה ןּתוחמ רעד

 ואװ ןײרַא עּבּורה ןיא טּפיטשעגנײרַא רע טָאה ,ןעװעג זיא רעגייטש

 ןכָאנ לוויטש ןייא ,ץלָאה לטײש טכייפ ַא טעילאמסעגמורא ךיז טָאה'ס

 ,טיפ יד ןעמערַאװרעד ּוצ ךיז ,ןרעדנַא

 ךע קנעדעג רעטניװ ַאזַא ,טלעק ַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- רעטניװ ַא --
 ..קיצרעפ רָאי ַא טשינ ןיֹוׁש

 ןטלא ןַא םעזוּ םנּופ טּפעלשעגסיֹורַא רע טָאה ,לסיּבא ךיז קידנעמערַאװרעד

 רע טָאה ןּתוחמ םעד םיא קידנעגנַאלרעד ,קיניָארטסָאּפ ַא ,קירטש ןטרַאה
 ; טגָאזעג

 יטסוּפ ַא טסעז יד ..4 ןיינ יצ ,קינָארטסוּפ םעד ןפיוק טסע ,םחנמ ,ּונ --

 ךע ..בוטילנ| ּבָאה עלַא יװַא רימ ןלָאז ,קינָארטסוּפ רעיינ ַא ..,קינָאר

 ,ײדירַאי ןפיוא ווילזָאק ןיא המחלמ רעד רַאפ ָאד טשרע טפיוקעג םע ּבָאה

 ,עלעגעוו ןּוא דרעפ סָאד ןעמענקעװַא ןעוועג טשינ רימ ןלָאז םיבלּכ יד

 טנייה ...םחנמ ,ןּבײלג רימ טסגעמ .טפױקרַאפ ןעװעג טשינ םע ךע טלָאװ

 .ייהאיצמ ַא םיא ריד ףיוקרַאפ ךע ...סעקנָארטסּוּפ ענױזַא טשינ ןעמ טגירק
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 רימ ןלָאז ,..םעיינ ןּבלַאה ַא רעקינײװ טשינ םענ ךע ..,ךע ,רעסקעז ייווצ

 ,..האיצמ ַא טסּפַאכ יד יװ ּוטסרעה ,חוירּב הסנרּפ ןּבָאה יױזַא
 רעקיטיוק רעד ןיא טרָאד:ץעגרע ןגיוא ענעקנּוזרַאפ יד ןּבָאה ןדער םַאּב

 .פיוא דֶּפַצֹּב יװ ,רעיפ םעיײינ טימ טכירעגמּוא טצַאלגעגפיוא טײקירָאה

 ןראװעג זיא לוק ןייז .רעטנּוא:זָאלּב ַא ייז טּוט ןעמ זַא ,ןליוק ענעשָאלעג

 ,טלטיורעג זָאנ ץיּפש יד ,רעשירפ ,רעגנּוי
 ,עילַאװַאּפ םיא טרעטנָאלּכעג ,קינַארטסּוּפ םעד ןעמּונעג טָאה ןּתוחמ רעד

 ,רעגניפ ענרעכענק עטױט עסײװ עטרעצעגסיוא יד טימ םיא טּפַאטַאּב
 לדרעפ סָאד םּורָאװ ,סעקנַארטסָאּפ ןייק דגיצא טפרַאדַאּב טשינ טָאה רע

 יַֿנִש רעקידײל רעד ןיא ןּבירטעגקעװַא רעטניװ תליחּת ךָאנ ןעמ טָאה
 טשינ זיא'ס לייװ ,ןרגּפ ּואוו-ץיגרע טרָאד לָאז'ס ,ןיירַא טייקטייוו רעקיא

 יד ןעמונעגּוצ ןּבָאה עלעגעװ סָאד ןּוא ןסע ּוצ ןּבעג ּוצ סָאװ םיא ןעוװעג

 :טגָאזעג ןּוא טעּב ןיא טצעזעגפיוא ףיז טָאה רע .רענלעז

 ..ךע ףרַאד סעקנּורטסָאּפ ףרַאד ךע ...סעקנּורטכָאּפ רימ גיוט סָאװ --

 ,..םעדיוּב ןפיוא ןגיל רע ןָאל .,,רעציירג ןייג ןּבעג ריד ןעק ךע

 ןּתוחמ רעד טגָאזעג טָאה -- רימ ַאּכ ןגיל רע ןזַאל עיינ ןיינ רַאפ --

 ,.טשינ ךע ּבָאה תואיצמ ןייק ,,,טקידײלַאּב לסיּב ַא !

 עג קירוצ רע טָאה ,ןגיוּבעגנָא רעמ עציי ּפ יד ,טזַאלעגּפָארַא זָאנ יד

 ןײרַא עכעזַאּפ ןיא ןטלַאהאב םיא ןּוא קיורטש םעד ןעמונ
 טָאה יז ,ןײרַא ּבוטש ןיא ןעמּוקעגנײרַא זיא ,ענידיי סמחנמ ,עטתנּתוחמ יד

 .ַאװ ןענַאק ייווצ טנעה עטעוװערַאהראפ עטראה עַאלּב עדייּב ןיא ןגָארטעג

 .גָאס ּױעּכיא סנייא ,ךעלדיילק עטעּפַאלַאטרַאפ יד ןּופ סעגערּב יד ,רעס
 ןּופ זײא טימ ןרױרּפעגנַָאיּבַארג ,ךעלּב יװ ,טרַאה ןעוועג ןענעז ,ערעד

 טכיוהעג ,טעּפַאסעג רעװש טָאה ענידיי יד .רעסַאװ ןטעּפילכעגּפָא םעד

 רעװש טָאה יז ןוא ןיֹרַא טנעה עטעקסַארטעצ עטרַאשרַאפ עָאלּב יד ןיא

 םענייא .ַאּב סָאװ , ויטש עטקי,פעצ עסיורג יד ןיא טלצנעטעגרעטגוא

 ןריורפעגנָא עטַאמש עקיאיינש עטרַאה ַא טקּוקעגסױרַא ץיּפש םנופ טָאה

 ,זייא טימ

 ןסיורד ןיא ןּבײרטּוצסױרַא טנּוה ַא ןוליפַא הריבע ןַא ,עכּורעװַאז ַאזַא --

 .השק.שינ ,ןייטשפיוא ןיוש טסגעמ !לסָאי ,ףיוא ןיוש ייטש ,לסָאי ,,.סױרַא
 { ןתּוחמ ,ריא טגָאז סָאװ ,ּונ ! לסָאי ,טסרעה .טכַאנ רעדיוװ דלַאּב ןיוש זיא'ס
 ןעגנערבניירא לָאי'ס רעװ ַאטשינ זיא'ס ןּוא גנוי ןטנוזעג ַאזַא טָאה'מ
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 ןצנַאג ַא לָאז גנוי רעטנּוזעג ַאזַא 4 ּונ .ןײרַא ּבּוטש ןיא רעסַאװ לסיּב ַא

 -- ...?עלעסַאי ,ןּתּוחמ ןרַאפ טשינ ךָאטסמעש ,,,ןטַאט ןטימ ןפָאלש גָאט

 .עדרע עטרַאה יד ןרעק ןעמּונעג טָאה יז תעשּב ,ענידיי יד טדערעג טָאה

 ןופ םעזעּב םענעּבירעגּפָא ןטלַא ןסימ ּבּוטש ןיא דרע עטלגרעּבעג ענ

 יד ןדער םַאּב ןיז ןנַאה ,ןייצ ןָא ליומ ןקידייל ריא ןיא ,ךעלטיר

 ןּוא ,רערעדנַא רעד ףיוא ענייא ןגָאלשעגנָא ךייװ סעלסַאי עָאלב עזיולּב

 יםערַא יד סױרַא טדער טרָאד ללח ןקידיל םנּופ יװ ,ןעזעגסיוא טָאהיס

 .רָאי עלַא ןּופ תורצ עשעמַאמ יד -- ןילַא טייק !

 .עג ךימ ךיא טלַאװ יאולה ..טסּפָאלש יד סָאװ ,לסָאי ,ּוטסּוט ךיילג ---

 טגָאזעג טָאה -- ןּבעל'כ ,ןפָאלש ןּוא ןײרַא טעּב ןיא ןגײלנײרַא טנָאק

 .ןּתּודמ רעד |

 ןייז ףױא ןָאטעג-קּוק ַא ןּוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה רעקנַארק רעד

 ּוצ טקּורעגּוצ טנָאנ טייז רעד אב םיא ןּבענ ןגעלעג זיא סָאװ ,לסָאי ןּוז

 יעג ךעלנע זיא סָאװ ,םינּפ ןעמּוטש םענעקּורט ןגנַאל ןטימ ,טנַאװ רעד

 ,דרעפ ַא ןּופ םינּפ םּוצ ןעוו

 לסיּב ַא ןעגנערּבפיורַא ןיוש ּוטסעװ ןגרָאמ ..,ןגרָאמ ,םשה:הצרי םא --

 קידנעלכיימש ,רעקנַארק רעד טגָאזעג טָאה---,.? ַאה ,עלעסָאי ,ָאי א ,רעסַאװ

 ליומ ןטכַאמעגּוצ ןטימ עלעכיימש ןּבלַאה ןקידעכעטש ןקיּבייא ןייז טימ

 .עג ןענעז רָאה עריא סָאװ ,ןײרַא דרָאּב רעקנַארק רעקיטיוק רעד ןיא

 .ןלייצרעּביא טנעקעג יז סָאה'מ .ןטָארד יװ ,ףרַאש ןּוא קיציּפש ןענַאטש

 טסּוה ןטכייפ ןקירעזייה ןייז טימ טסּוהעצ ךיז רע טָאה טימרעד ןיא ןּוא

 /  יץכעײּפש סָאד טקּיקעגנָא גגַאל ןּוא טעּב םנּופ ןגיּפשעגּפָארַא

 טָאה'ס ןּוא ,ןסירעג ,טעשזריהעג ,ןעמיוק ןיא טפייפעג טָאה טניװ רעד

 יײןגָארטקעװַא םיא ןּוא ךַאד םעד ןסײרּפָא טעװ רע זַא ,טכַאדעג ךיז

 :תנּתּוחמ יד ןָאטעג:גערפ ַא םיצולּפ טָאה -- 1עקלע ץעגרע זיא ּואװ --

 זא ,שינערעהּוצנָא טיג סָאװ ,ןקיטכעדרַאפ ַא ,לוק ןרעליטש ַא טימ עט

 .טשינרָאג טגָאזמ ,טשינ טדער'מ רָאנ ,טסייוו'מ |

 יז רָאנ ,.,טײג יז .,.םרחּב ךימ גערפ ?ןײז יז לָאז ּואװ ;עקלע --

 ,יז טגָאז ,טײג יז ...ּבּוטש ןיא טּונימ ַא ןטלַאהניא טשינ ךיז ןָאק ...טייג

 יז ,..רעדניק עקיטנייה ,ָא .,,ןריצַאּפש סױרַא ןסיורד ןיא סיױרַא לסיב ַא

 ןּתוחמ רעד טָאה -- ,,.םירחסמ עריא יײסָאװ ךע סיײװ ...יז טגָאז ,טלדנַאה

 .ףוס םּוצ ןָאטעג ץכערק ַא ןּוא טדערעג
 גוטעס
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 ס קּופ .מ .א

 ּוצ זָאנ עגנַאל ,עָאלּב ריא רעפיט טזָאלעגּפָארַא טָאה עטתנתוחמ יד
 - ,ןגייוש םענעסיּברַאפ ןטכעלש ַא טימ ןגיוושעג טָאה יז ןּוא דרע רעד

 טָאה'מ .ךּודש םנּופ ןייז ףוס רעד טעװ סָאװ ,טסּואװעג טשינ טָאה רענייק
 טימ לסָאי ,הלּכ-תח טשינ ןּוא םינּתּוחמ יד טשינ :ןפַא טדערעג טשינ
 טָאה לסָאי .המחלמ רעד רַאפ ןּופ ךָאנ הלּכ.ןתח ןעוועג ןענעז ייז ,ןעקלע
 זיא רע .ןעמּונעג טשינ םיא טָאה'מ ,רענלעז ןייק רַאפ טגיוטעג טשינ
 .המחלמ ּבײהנַא ןיא עניּצוַאר ןּופ עמַאמ.עטַאט טימ םענייאניא ןפַאלטנַא
 זיא'מ .עניּבזַאר ןייק ןיירַא לֵאמ עטשרעיס ןענעז ןקַאזָאק יד ןעוו ,טייצ
 ןקַארַאּב יד ןיא גרעּב:ןטַאּפרַאק יד רעּביא ןרַאגנּוא ןייק ןפָאלטנַא

 .ןײרַא

 ,ןפָאלטנַא טשינ לָאמ עטשרע'ס רעּבָא ןענעז עמַאמ:עטַאט עריא טימ עקלע

 יד טימ ייס עניבזַאר ןיא רָאי : המחלמ עטשרע סָאד ןּבילּבעג ןענעז יז
 ;ןֿפָאלטנַא ךַאנרעד טשרע ןענעז ייז .רעכיירטסע יד טימ ייס ןּוא ןקַאזָאק
 ,רעטניװ תליחּת .ןיװ ןייק ןענַאד ןּופ ןּוא גרעּבמעל ןייק עטשרע סָאד
 ןיוש עקלע זיא ,עניּבזָאר ןייק קירּוצ קידנעמּוקמײהַא ,רָאי 1918 ףוס ןיא

 עמַאמ סלסָאי טָאה ..עקלע יד טשינרָאג ןיוש :לדיימ רעדנַא ַא ןעוועג
 .דרע רעד ּוצ ןָאנ עָאלּב עגנַאל יד קידנזַאלּפַארַא ,טלָאמעד טגָאזעג
 ,טגָאזעג טָאה'מ ...עניּבזָאר ןיא ןעקלע ףיוא ,ריא ףיוא טדערעג טָאהימ
 טשינ ןּוא רעכיירטסע יד רַאּפ טשינ טַאהעג ארומ ןייק טשינ טָאה יז זַא
 יװ טקנוּפ ,ןסעגעגפיוא טשינ שָאקַאי יז טָאה'מ ,,,ּוליִּפַא ןקַאזָאק יד רַאפ
 ,.1ןצימע ףיוא סעּפע טסע'מ .,.עניּבזָאר ןּופ ךעלדיימ ערעדנַא ךס ַא ךָאנ
 :עג יז ןּבָאה עטסטלע יד ןּוא םולשּב רענלעז יד טימ טּבעלעג טָאה יז
 טגעלפ יז ןעװ ,סעצנָאװ יד ןשיװצ עלעכיימש טבנגרַאּפ ַא טימ טסירג
 .ַאי ןגנע ריא ןיא ּוצ-ךעלטכַאנרַאפ ןריצַאּפש זַארטש ןפיוא לסיּבַא ןייג
 .נָאהעג סעּפע הלילח זיא'ס זַא ןּוא ,טמעקרַאפ שירפ לּפעק סָאד ,לכעק
 עקלע ,ןעקלע ּוצ ןפָאלעגרעּבירַא ןעמ זיא ,ןדיי ַא רעּביא סטכעלש ןעג
 ...עקלע ,טלעוּפעג דימּת טָאה יז ןּוא ןטעּב ןטסטלע םּוצ ןפָאלעגרעּבירַא זיא
 ןקַארַאּב ענרעטערּב יד ןיא זיא לסָאי ןתח ריא ןעװ טייצ רעד ןיא ןּוא
 ףיוא ןפָאלשעג ןדיי עלַא ןשיװצ ןרַאגנּוא ןיא לָאט ןקיּפמּוז ןיא טרָאד
 םּורַא ןעילק יד טסײװעגּפָא ,ןסעזעג עקלע ןיא ,ןטַאט ןטימ דרע רעד
 יװ רעסערג טלעטשעגפיא עלעטיה םנּופ רעדעפ עטיור יד ,זָאנ רעד
 םענעשּולּפ ןפיוא לקניװ ןיא זיוה + עּפַאק ַא ןיא -- ןיװ ןיא ,ךיז טסַאּפ'ס

 (10 ר
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 ס קו ס .מ .8

 עלַא טימ ךיילג טלדנַאהעג ןּוא סיפ ןכעלּבָארג ןטימ טעדיוהעג ןּוא עלעקפָאז

 זיא יז ןּוא ףייז ןּוא זעק ,רעדעל ,ןריוצ טימ ךעלדיימ ןּוא טיילעגנוי

 םײהַא ןּוא ,עלַא טימ ךיילג טשטנעמעגסיוא ךיז ...עקלע ,טייל א ןרָאװעג

 ,רעגיד ,זָאנ יד טכײלּפעגסױא ,עניּבזָאר ןייק ךָאנרעד ןעמּוקעג יז זיא

 יייא ,עילָאװַאּפ ריא ןעוועג זיא ןענעקרעד ּוצ טשינרָאג ;רעלעדיײא ,רעסייוו

 -עג טָאה דניז רעד ןּופ שינעצײר עניד ענעטלַאהַאּב סָאד ,לוק רעלעד

 .קיטסולג ןוא קידנעּוטײװ ןּופרעד טקעמש

 ּבוטש ןןיא ןתּוחמ םּוצ רעהַא ןעמּוקנײרַא לָאמַא טגעלפ עקלע זַא

 רעד ןיא ףיט זיּב טסָארּפ םנּופ טלטיורעג זדלַאה רענעפָא רעד ,ןײרַא

 טעּב ןיא ןטַאט םַאּב לסָאי ךיז טָאה ,עריא עמַאמ יד ןפּור ,ןײרַא טסּורּב

 ןגיושעג טָאה רע .זנורּב ,טנַאװ רעד ּוצ םינּפ ןטימ טיירדעגרעּביא

 יא ןגיל ּוצ ױזַא טּוג ןעװעג ךיוא זיא'ס ןּוא .טרָאװ ַא טדערעג טשינ

 רעטניוװ ןטלַאק ,ןיא ןייטשוצפיוא טשינ ןּוא ןטַאט ןטימ ןפָאלש ּוצ ,טעּב

 ירַאפ ןעוועג ןענעז רענייּב עפרַאש:קישטַאלּפ ,ענעקּורט ענייז ,ןײרַא גָאט

 .טייקמערַאװ:טעּב רעכעלקנערק - קיטױק רעד ןיא טערָאמעגנײא ,טשולח

 .לָאלּב:טלַאק ,קיטש םעניילק ןפיוא טקּוקעג רדסּכ ןּבָאה ןגיוא ענעּפַא יד

 רעגנַאל ןייז ןּופ ץיּפש ןטימ טרירעגנָא לָאמ עלַא טָאה רע סָאװ ,טנַאװ

 יא ןטכענ ןּופ ךָאנ זגורּב ןעװעג ,רעגנּוה ןּופ ךיילּכ -- ןַאנ רערַאד

 ,רעדורּב ןרעגניי ןייז טָאה עמַאמ יד ןעװ ,ערעשטעוו רעד ןּופ טכַאנ רעד

 יד טָאה ּוצרעד ןּוא עקשוי:עלעּבָאּב לסיש ערעסערג ַא ןּבעגעג ,ןרעדנעס

 .ייא טכָאקעגּפָא ןַא ןרעדנעס טּפוטשעגרעטנוא עמַאמ

 .עצרַאװש יד טקּורעגקעװַא לסָאי טָאה--...ןע ,דניק ןייק טשינ ןיּב ךע --

 :נָאגעג זיא רע ןּוא זָאנ יד זגורּב קידנזָאלטָארַא ,ךיז ןּופ ץכעקעג לסיש

 .ערעשטעװ ןָא ןפָאלש ןעג

 ,יזוד ןרעדנעס ּוצ ךעטסכיײלג ּוד .ּוד רעב רעטנוזעג .,,ּוד ,.,ּוד --

 ךעז טכיילג רע ..טײל ַא זיא רעדנעס ,..רעדנעס ,ךָאטנידרַאפ רעדנעס

 ,.ירע ...ןרעדנעס ּוצ

 טּפרַאשעגנָא ,טשטעילּפעצ ןיד ןעװעג ןענעז סעמַאמ רעד דייר עקיטפיג יד

 ,טכערעג ןעװעג זיא יז ןּוא .סעלסַאי עקידייל עלָאמש עָאלּב יד ןשיװצ

 .עג ,טלדנַאהעג טָאה רע ,רעדנעס ,טנידרַאפ עקַאט טָאה רעדנעס םּורָאװ

 רעגלעז יד ןעוװ ןּוא ..,קירּוצ ןּוא װעלזָאק ןייק טכַאנ ַאּב תֹורֹוחס טריפ

 טּפאכעג טשינ ןעמ טָאה ןרעדנעס רעּבָא ,םיא ייז ןכעטשרעד ,םיא ןּפַאכ
 עי יז רוה רוט סאוט טי" ר" ירשואא 47" ה רעה
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 ס קו פ .מ .א

 טצראוושעגכרוד ןּוא םיבלּכ יד טרימשעגרעטנוא ,טפיוקעגרעטנּוא טָאה ר
 ַא ,ןגױּבעגנָא ,הנבל רעד ןגעקַא יינש ןעָאלּב ןקידלקניפ ןיא טכַאנַאּב
 :אֹּב סָאד ןּוא טלעג טנידרַאפ טָאה רע .סעצײלּפ יד ףיֹוא ךעלעּבעווש קַאז
 ןיא ןדנוּבעגנייא ,טערג עלכּוט ןרעטנּוא ,ןטנּוא ץנַאג ,טרעּפּוק ןיא ןטלַאה

 ...הדגה רעטישעצ רעד

/| 
 יד לסיִּבַא טעילַאװעגנײא .רָאנ טָאה ןעיירעסיש יד ןּופ ןרענּוד סָאׂששפ
 טשטעלּפעגנייא ןעוועג ןענעז לייט ַא ַאּב ,עניּבזָאר ןיא ךעלּביש עשייי |
 ןכַארּבעגניײא טנעװ יד ,לטיירּב שירפ ַא ךיז טשטעלּפעצ'ס יװ ,רעכעד יד

 .רַאפ ןצנַאגניא ןעװעג ןענעז רעדיװ לייט ַא ,רעכייּב ענעטלָאּפשעג טימ |
 יינש רעד ;ןגָארטעצ ,םיוג יד ןּופ טּפעלשעגקעװַא סעקלעּב יד ,ןדנּואווש
 טָאה'ס ןּוא לגרעּב קיטַאלג ַא טימ תוֿברוח ענעמייל יד טקעדעגּוצ טָאה
 ןיא ןכָארּבעגּפָא קידייל ,עצילָאּפ עטכעלַאקעגיָאלּב ַא טקעטשעגסױרַא רָאנ
 ,רעלעט ַא טסיזמּוא טכוזעג דימּת טרָאד טָאה קילּב רעד ,ןענירעד ןטימ

 | ,לּפעט ַא
 .עגסיוא ץלַא םיא ךיז טָאה ,רענלעז יד ןּופ ןעמּוקעגמײהַא זיא רעדנעס טייז

 סָאד ,עניּבוַאר טשינ זיא'ס ,ןרָאװעג טעשזדנָאלּברַאפ זיא רע זַא ,טכַאד
 .יךייל רעטסּוּפ רעטייוו רעד ּוצ ןענייװעגּוצ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה גיוא
 . ,ןעוועג טשינ רעמ ,זָארטש ןפיוא ,ָאד ןענעז ךעלּביטש עשידיי ןייק ;טייק
 ןעװעג טשינ זיא'ס .ּבּוטש סהנוי טשינ ןּוא ּבּוטש ספלָאװ . המלש טשיג

 ...ךייט רעד ןּוא קירּב יד ,לימ יד
 רַאּפ ַא רעדנעס טָאה -- ..,1 ךייט רעד ןעמּוקעגניהַא ץעגרע זיא ּואוו --
 :יא ,טגיילעצ ןגעלעג ןענעז סעּפּולס:ןפַארגעלעט יד ,ןּוטעג רעלק ַא ןיוש לָאמ
 טלּופעגנָא רעּבירג יד רעּביא ,געו ןטרעכעלעצ ןרעּביא ענעכָארּבעגרעּב
 :רַאפ עּביוט ,ןסירעגרעּביא ןענַאטשעג ןענעז ןטָארד ערעיײז ,יינש טימ
 לטניּב ַא יװ ,טלקַאשעג רעװש ךיז עילַאװַאּפ ,ךייה רעד ןיא עטרעטנָאלּפ

 /  .םערעװ עקידעּבעל
 טייז א טימ ךיז קידנדיינש ,ןגױּבעגנַא ּפָאק םעד ןעגנַאגעג זיא רעדנעסי
 ןפרָאװרַאפ קידרעּפָאה ןעװעג ךיוא זיא לקילַאש ןלָאװ ןייז ,טניוװ ןיא
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 עצײלּפ רעד ףיוא טקעטשעגנײרַא ןּופרעד ץיּפש ןייא ןוא זדלַאה ןרעּביא
 ,לטנַאמ ןשירענלעז םנופ טיינעגרעּביא ,קָאר ןצרּוק ןייז ןּופ לָאנש ןיא
 ןקידנענערּב ןיא טור טמַאלפעג טציא ןּבָאה עניז ךעלקעּב עלּופ יד
 ץיפש םנופ טָאה זָאנ רענעגיוּבעג רענייש ןייז ןּופ ןּוא טסָארּפ ןפרַאש
 יו רעד ןיא חֹוּכ טימ טנַאּפשעג טָאה רע .עלעּפָארט ַא ןעגנַאהעגּפָארַא
 טײקרַאטש טימ טּפוטשעגקירּוצ טָאה סָאװ ,עכורעװַאז רעקידנעיאװ רעס
 רַאפ ,רעמילפ ןסייו ןקידרעטיצ ַא טימ ןגױא יד ןיא טרעטצניפעג ןּוא

 ,םעטָא םעד קידנּפַאכ |
 זיא טָא רָאנ .טגָאזעג רעדנעס טָאה -- ...ןפערט סָאד לָאז ערילָאכ .ַא --
 עטּושּפ ענרעצלָאה עניילק עכעלטע ןשיװצ געוװ ןטימ ןיא ןעגנַאגעג רע
 טקעטשעגסיורַא םיוק ןּבָאה סָאװ ,ןגייווצ עטעסערטעגּפָא טשינ ןּופ ךעלמ ,צ
 ןעמלעה ענרעזיא יד םּורק ןעגנַאהעג ךאנ ןענעז ייז ףיוא .יינש םנּופ
 יד ,ןענירעד ןטימ ןיא ןּבָארגַאּב ַאד ןגיל סָאװ ,ּפעק עשירענלעז יד ןּופ
 ,טעבנגענּפָארַא טַאהעג טשינ ךָאנ םיוג יד ןּבָאה ןעמלעה ענרעזייא
 ןּבָאה ייז .ןעמּוק ץּונּוצ ןענעק ייז סָאװ ּוצ טסּואװעג טשינ ךָאנ טָאה'מ
 טימ טצכערקעג ,ךעלציּפש.םלצ יד ףיוא טניװ ןיא טעדיוהעג רעווש ךיז
 ןלגנעה סעיוג יד סָאװ ,ּפעט יד טנַאמרעד ןּבָאה ןּוא ּפָארַא רעליימ יד

 ,טיולפ ןפיוא ןענעקּורט סױרַא
 ,דמערפ ,לטערּב ךַאלּפ ַא ןענַאטשעג זיא טייז רעד ַאֹּב ךעלמלצ יד ןשיװצ
 ענענירעגּפָא יד ןענעײל טנעקעג ךָאנ ףױרעד טָאח'מ ןּוא ןײלַא

 : תויתוא

 .ןהָאק קַאַאויא,
 זיא ,טַאלַאכ ןסיײװ ַא ןיא ןָאטעגנָא יװ ,יינש ןּופ רעטישעגּפָא סייוו ַא
 רעד ףיוא .ןײרַא קנעש ןיא סקיזייא עלחר ּוצ ןעגנַאגעגניירַא רעדנעס
 :עוויטש עשירעגנויליואו עקיצנַאלג ענייז טּפַאלקעגּפָא ךיז רע טָאה לעוװש
 ןעװעג ןענעז ןעמערּב יד ,לשוילעּפַאק ענירג ענייש סָאד ןּוא ךעל
 ןעעזעג טשינרָאג רע טָאה עגר א .ךעלרעטילפ:יינש ןּופ לּוּפ
 ײלפעג טָאה טײקצרַאװש עקידנצנַאט עקידרעטיצ ַא זיולּב ,ּבּוטש ןיא
 ןּוא ןוטעג לטניּפ ַא לָאמ רָאּפ ַא יז טימ טָאה רע .ןגיוא יד ןיא טרעמ

 ;טגָאזעג
 ..ןרעװ סָאד לָאז ּוּפט ,ןסיורד א --

 =עקנעש רעד ןּוא ,טנעה עטרַאטשרַאפ יד ןעּבירעג ךיז רע טָאה ךַאנרעד
 דערמיט.



 ןעמּואװשעגסױרַא ךיילּב זיא רעדיוג רעקידנגנעהכָאנ רעטעפ רעטיירּב סניד
 ,טײקטַאמ רעָארג רעד ןיא

 יד םּורָאװ , עכיג ,רעכיג ...ןפנָארּב קנּורט ַא רעהַא אמסטיג ,עלחר --
 םעד ןגױּבעגרעּבירַא טָאה רע ...ןריורפרַאפ רימ ןענעז ךיוּב ןיא סעקשיק
 ןפנַארּב לזעלג סָאד ןעזרעד ּוצ גיוא ןטימ םיוק ,ךיג ןָאטעג-סָאג ַא ,ּפָאק
 רעצנַאג רעד טימ ענדעשז קידנקּוק ,טקיװקעג ךיז ןּוא ןירַא ליומ ןיא
 ,ידכעלײק עכייװ סלּבײװ םעד ףױא טולּב ןסייה ןגנּויו םנופ טייקיטסולג

 ,טנעה עקיד עק
 לָאז ,,,עלחר ,ןעמערַאװנָא עקַאט ךיז ןעמ ןעק ךייא ַאּב ,..היחמ ַא --
 טמַאלפעצ: ךעליירפ גנּוי רעד טָאה -- ...לטיווק טּוג ַא ןּבָאה ױזַא עלַא ַאמ
 רעקלַא ןיא ןײרַא זיא רע ןּוא לגייא בלַאה ַא טימ ןקנואוועגרעטגוא שיבנג

 | .ןיירא
 ןיא טליּפשעג .שיט םאּב םירּוחֹּב עקידלטעטש ןסעזעג ןיוש ןענעז ָאד
 ,קנעש עָאלּב:קיטױק עטעקַאנ יד ןּופ ,טלדנַאהעג ןּוא טרעכיירעג ,ענימָאד
 ךעלדנקלָאװ עטכייל ןיא ךיז טָאה ךיור רעד ,ץענ יד ןענּורעג טָאה סנעװ
 תולוק עיור עטיירּב יד ןּוא עילעטס רעטַאּברָאה רעד רעטנּוא טלקייקעג

 ,טייקרעכיז ןּוא טפַארק טימ טעשזריהעג ןּבָאה ןעגנוי יד ןּופ
 עטייװ יד ןיא רענלעז יד ַאּב ןשינעגָאלּפ ןּוא ןשינעּבעלרעּביא עלַא יד
 ,ןשטגעמ עדמערפ יד ןשיװצ ,רעטרע ןּוא טעטש עדמעדפ יד ןיא ,רעדנע .
 ענרענייטש יד ןיא ,רעּבירג.סיש עקיטָאלּב יד ןיא ךיז ןרעגלַאװ סָאד
 ענעסָאשעצ ,ץעג ,טלעק ,רעגנוה ,גרעּב עקנאיינש עכיוה יד ףיוא ,ןלייה
 :נָאלּפרַאפ עקידנעגנעה ,םיגּורה עטמּורקעצ ,שיילפ:ןשטנעמ ,טּולּב ,םירבא
 ענעגיוזעגסיוא טנַאמרעד ןּבָאה סָאװ ,ןטָארד עקידכעטש יד ןיא טרעט
 ןיא ץלַא סָאד ,סּבעװניּפש ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ןעגנעה סָאװ ,ןגילפ עטיוט
 ןשירענלעז ןטימ םענייאניא זומ טגופ ןפרָאװעגסױרַא .ןסעגרַאפ ןעוועג
 ;ץרּוק יד ןּופ רָאנ ןּוא .ּפָאק םנופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאהמ סָאװ ,לטיה
 .רעּב עטרַאה יװ ,סנרעטש עטרַאה יד ףיוא רָאה עקידנעייטש ענעריושעג
 .,רענלעז יד ןּופ שינעּבײלּברעּביא סָאד ןעװעג ךָאנ ןענעז סָאװ ,ךעלטש
 רעיינ טימ ,ןליו:סנבעל ןעמּוטש ןטקרַאטשרַאפ טימ טצַארּפשעג טציא טָאה
 ןעוװעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ רָאנ סָאװ ,טּפַארק ןּוא דיירפ ּוצ טײקיטסּולג
 סָאד ןליפרעד ,ןרָאװעג לֹּוצינ ןענעז ןּוא טױט םּוצ טרעפטנעעגרעּביא

 .ןטילּבעג ערעייז ןיא טסּואוװַאּבמּוא
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 יד ןיא טּפַאכעג קּוק ַא טעבנגרַאפ ,שיט םּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא רעדנעס

 :לסקַא ןטיירּב סלקעי-השמ ףיֹוא טנַאה ַא טגײלעגפיֹורַא ןּוא סענימ;ָנד

 ףניפ טימ ביג ךע ...עירָאקיצ לקעז ןייד רימ ףיֹוקרַאפ ,לקעי-השמ --

 .רעיֹוא ןיא ןּוטעג לענש ַא םענעי טָאה רע ןּוא ...קיצנינ ןּוא

 ...ןײירַא רענייטש יד ןיא טשינ .רָאנ רימ קּוק .,.עקרעדורּב ,עילָאװַאּפ --

 ךימ טנָאמ'ס ,סָאװ ...טשינ ףיֹוקרַאפ ךע ...סעירָאקיצ ןייק טשינ ּבָאה ךע

 ,קיּב ַא יװ ,לֹוק ןּבָארג ןעיֹור ןייז טימ לקעי:השמ טגָאזעג טָאה -- ...ןסע

 ןָא טלכיימשעג קידנעטש טָאה ענייז זָאנ עּבָארג עטנערּבעגרעּביא יד ןוא

 קידנקיקנָא םּורָאװ ,סָאװרַאּפ ַא ןָא טייקכעליירפ קידנטײרּפשרַאפ סָאװרַאפ א

 .ןעלכיימש טזּומעג ןעמ טָאח ,יז
 'טָאה'מ ..,סעּפע טעדֹוסעג ךיז ןּוא ּפעק יד טקעטשעגפיונוצ ןּבָאה ןעגנּוי יד

 ןטכעג טָאה סָאװ ,רעטנעמצ ןרעטנּוא קינשזַארטס םעד ןטעבּפָא טפרַאדַאּב

 ,עירָאקיצ לקעז סָאד םיא ַאּב ןעמּונעגקעװַא ןּוא ןעלקעי-השמ טּפַאכעג

 השמ טָאה ...שינַאר ייווצ {טסָאק ךעמ טע השעמ יד זַא ,ארֹומ ;ּבָאה'כ --

 ..רעקינייו ןעמענ טשינ טע בלּכ רעד -- ..,טגָאזעג לקעי

 טשינ ףראד'מ ..ךעמ ריא טײטשרַאפ ,רעדניק ,סניימ גָאז ךע ןּוא --

 .הרּפּכ םעד ןָא טכערּב'מ ...ןיֹרַא עטָאלּב רעד ןיא טלעג ןייק ןפרַאװסיֹױרַא

 םּוצ ןדָאל ךעמ רע לָאז ,..עירָאקיצ יד ּוצ טמענ'מ ןּוא רענייּב יד קינ

 .ףעקיָאט ענאס

 ,ןטכענ ןּופ ךָאנ הצע סרעדנעס ןעוועג זיא סָאד
 :השמ טָאה -- ..,ךיז טיירד רעגיומש רעד ...עקנירעטַאק יד ּוצ ךַאמ --

 קידנכירקמורַא טעפ ַא ,לדניז סנרעקנעש םעד ףיֹוא ןּוטעג קנואוו ַא לקעי

 עטלזיירקעג ,ךעלהאּפ ענעריושעגרעטנּוא ךעלקיטש טימ ,לרוחּב שידיסח

 זיא סנייז לזדלעה סָאד .לשולעּפַאק ןטעמַאס ןטעװעצלַאמסרַאפ ןרעטנּוא

 טָאה ןרעיֹוא יד ןיא ...זדלַאה סעמַאמ רעד יװ ,טעפ ,סייוו:שידיגנ ןעוועג

 .עטָאלּב עקיבא יד טצרַאװשעג ךיז
 םימ ךעלעקהאּפ ענייז טַאהעג טנייפ ,םיא רַאפ טיהעג ךיז ןּבָאה ןעגנּוי יד

 ,םידיסח ןּוא סעקַאטסָארּפ ןשיװצ האנש רעקידנעטש רעד

 רעד ףיֹוא ךעלּפעצ:זיא טימ יֹוג ַא ןײרַא טמּוק קנעש ןיא טנרָאפ ןּופ

 טימ טלטניּפ רע ןּוא רערעדנא רעד ןיא טנַאה ןייא טסעפ טּבייר רע .עצנָאװ
 רעקלַא ןיא ןעגנּוי יד ּוצ טייז רעד ןּופ ךעלעגייא עטכעלש עניילק עניז

 טרעהעג סָאװ ,טלעג ןּוא טּולּב ןשידיי ןרמערפ רעייז ךָאנ קיטסּולג ,ןײרַא
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 טימ ןיהַא טקּוק רע .ןטרַאװרעד ףיורעד טשינ ךיז ןעק רע רָאנ ,םיא ּוצ ןיוש
 טרעװ ,טּוג םיא ייּב טסע המהּב יד סָאװ ,תיּבה-לעּב ַא ןּופ גיֹוא שיניבמ ַא

 ,..הטיחש יד ןעניול ךיז טעוו'ס ,טעפ
 עינַארּבַאז רעד ןיא ןליֹוק סעדישז יד ...ערעזדנּוא טרָאד ןעשזיר יז --
 ...ןדיי ןייק ָאטשינ ..,םיצירּפ ןייק ָאטשינ .,.רעזייק ןייק ָאטשינ ..,זדנּוא ַאּב

 ...הכולמ רעזדנוא ,,,ץלַא ...סרעזדנּוא ץלַא
 רעה ַא ןּבָאה רעקלַא ןיא ןעגנוי יד ןּוא סעיינ טליצרעד טָאה יוג רעד
 ,םּוטש ,ןּבילּבעג ליטש עגר ַא ןענעז ןּוא דחֹּפ םענעטלַאהַאּב טימ ןעּוטעג
 .ַא ןּוטעג גייל ַא ךיז טָאה זָאנ רעקידלכיימש רעגָארג סלקעי:השמ ףױא

 :טכַאמעג טלַא יז ,רעצ ןּופ ןטָאש רעלעקנּוט רעניד רעמּוטש
 .רעדנעס טָאה--,טרעהעג ךיא ּבָאה ,ךע ...ךשוח ןָאט טרָאד ךיז רעק'ס --

 ,ןּבילּבעג ןגיװשטנַא ןּוא טגָאזעג
 | ,.,םיבלּכ יד ייא --

 רעקידכעלייק רעטעשטעלּפעגּוצ ַא ,רעדּורּב רערעגניי סלקעי:השמ ,םּוחנ
 לוויטש עּבָארג עסיֹורג ענייז ןיא רעש ךיז טָאה ,רעיֹוא ןייא טימ שטנעמ

 זייּב ,ךיֹוה זָאנ רעטקָאּפעג רעקיכעלייק רעד טימ ןּוטעג ּפוז ַא ,ןּביוהעגפיוא
 םּוטש יֹוג םעד ןטסָאמעגּפָא טָאה ,ןירַא קנעש ןיא טנרָאּפ ןעגנַאגעגנײרַא
 ןטנּוא ןּופ קילּביהאנש ןטנשקערַאפ ןדליװ-קיּפמוטש ַא טימ טייז רעד ןּופ
 ןקראטש ַא ןעקנּורטעגסיוא עילָאװַאּפ ,לָאמַא ךָאנ ןּוא לָאמנייא ףיֹורַא
 ַא ןליּפש ּפָאק םעד ןגיוּבעגנָא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןּוא ןפנָארּב-קנּורט

 ;רעדּורּב ןטימ ענימַָאד ןָאק םעיינ-
 ..!ןענָארק ןעצ ּוצ --

 .. !ןענַארק ןעצ ּוצ --

 ...ןפערט קַאלש רעד סָאד לָאז --
 רעדּורּב ןטימ לקעי:השמ ,ןעגנּוי יירד יד ןעוו ,לקנּוט ןעוועג ןיֹוש זיא'ס
 םּוצ ןייג ּוצ העד רעד טימ סיֹורַא ןסיורד ןיא סיֹורַא ןענעז רעדנעס ןּוא

 ,רעטנעמצ ןרעטנּוא עיּבזָאר קע ןיא טייוו קינשזַארטס
 ךיז טלעטשעגפיֹוא ,ןגיּפשעגסיוא ,טנעה יד ןּוטעג ּבייר ַא טָאה לקעי:השמ
 קיטלַאװעג יװ ,ןעעזעג ךיז טָאה טציא טשרע ןּוא קָאר םנּופ רענלָאק םעד
 טָאה ןטניה ןטרַאה ןטיירּב סרעדּורּב ןייז ףיֹוא ,זיא עצײלּפ ןייז טיירב
 ןּופ גנורעמעד רערעווש רעַארג רעד ןיא עטַאל עקיטכיל ַא טסייוועג ךיז

 ,גָאט:רעטניװ ןקיאיינש ןצרּוק
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 : / .ייןייג רימָאל ,,,רעדניק ,סטמוק ,.,א --
 ,טלַאטשעג שירעּבײװ ַא ןגָארטעגײּברַאפ ךיז טָאה רעּבירַא געוו ןרעּביא
 יד קידנזױלּבטנַא ,טניװ ןיא ןזָאלּבעגנָא ןּוא ןּביוהעגרעטנּוא לדיילק סָאד

 .ןָאקנַאי ּוצ ןדנּואוושרַאפ זיא יז ןּוא סעינק יד רעּבירַא זיּב סיפ עּבָארג

 :עג ןּבָאה רענלעז עשינעטּור יד ּואוו ,ןײרַא לּבלעװעג ןשעיוג ןיא ןיקס

 ןעגנּוזעג ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,טרוּכישעג ,ריזח םענעצלַאזעג ןסייוו ןסערפ

 ןעמּונעגמּורַא ךיז קידנטלַאה ,ךעלדיל:עּביל עקידנגַאנ עטקנעּברַאפ ערעייז

 .ןעדיֹוה ןקיטעמוא ןיא ןעקנוזרַאפ רעזדלעה יד ,טנעה יד טימ

 ןייז סעצײלּפ יד רעטנּוא טקישעגכַאנ ,טקוקעגכַאנ ריא טָאה לקעייהשמ
 ;לרעטכעלעג קידנעשזריה

 ןייד ,דיומ עקידהרובג ַא ןרָאװעג ...עלעקלע ,ןפערט יז לָאז ערילַאכ ַא --
 ןיש ייז רעק ...םיבלּכ יד טימ ןטרָאק ןיא טראד טליּפש ,,הלּכ סלסָאי

 ..הבאלמ יד ךעז טנרעלעגסיוא .,,עטרּוחּב יד ,ןעק יז ,,.טױה ַא ןדניש

 יד ,ןָא ךעמ יז טייג סָאװ ...ריא טימ ךע ּבָאה הגַאד ַא ,וטסעז --

 ,טמעשרַאפ לסיּבַא טרעפטנעעג רעדנעס טָאה -- ,.,עוורּוק == |
 | ,,,חרוחס עטכעד ַא --

 ןעקנוזעג ןֹוא טּפעלשעג ,רעוװש ןגױּבעגנָא טנַאּפשעג ןּבָאה ןעגנוי יירד יד

 טגיװ רעד .יינש ןטרַאה ןקידנּפירקס ןיא לוויטש ערעװש עסיֹורג יד טימ

 רעּבא .שינעיאװ רעּביוט ַא טימ טּפוטשעגקירּוצ ,ייז ףיוא טמערוטשעג טָאה
 טימ ךיז ןטינשעג ,טײקרַאטש טימ טלעטשעגנגעקַא ךיז ןּבַאה ּפעק יד

 ,ןירַא שינעדליװ רעטלַאק רעקיאיינש רעד ןיא רעטייוו ,רעטייוו ,חוּכ

 :סורַא טישרַאפ דלעפ ןקיאיינש ןקידייל ןיא טָאה ןעקנוזראפ ,טעגעגנייא

 טָאװ םיוק ,ּבוטש סקינשזַארטס םנופ לכעד עסיײיװ סָאד טעשטרַאטסעג
 ןבָאה עטַאהַאז רענעיורטש רעמערַאװ רעד ןּופ ,ןעעזעגסױרַא סָאד טָאװ'מ

 ךעלרעטצנעפ ענעריורפרַאפ ענעטכולַאּב.לעג עדנילּב עגיילק טקּוקעגסױרַא
 ,טײקמערַאװ ןּוא טײקטַאז רעשייוג טימ

 ַאֹּב טָאה סָאװ ,קינשזַארטס םַאֹּב לּבײש ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה לקעי.השמ

 ןעמּוקעגסױרַא זיא יוג רעד .עירָאקיצ טימ קַאז א ןעמונעגּוצ ןטכענ םיא

 יירד יד ןּוא ץלעּפ ןּבלַאה ןצרוק ןייז ןיא לטיה םעד ןָא סיורא.ןסיורד ןיא

 ןבעגסױרַא לָאז רע ,ךיז ןטעּבעג ,םיא טימ ןעגנּודעצ ךיז ןּבָאה ןעגנּוי

 : ןסיװעג ןייז ּוצ טדערעג ,הרוחט רעייז

 {ןעװרַאפ ,סָאװרַאפ ,,,תורוחס עדמערפ ּוצ:טמענ רע ,סעּפע טסייה סָאװ --
 עשיו
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 !טלעװ רעד ןיא טניה סױרַא סעּפע זיא סָאװ

 -- ...טשינ:ריד ,טשיג:רימ ...םענעי ַאּב טַאלג ןעװעּבַאר סעּפע טסייה סָאװ

 עדייּב טימ ךיז טרעזייּבעג ,רעכעה טהנעטעג טָאה ,לקעי-השמ טהנעטעג טָאה

 רעד רעּבָא .סעּפע סָאד טסייה סָאװ-- טמַאלפעצ קיציה ,ןגירשעג ,טנעה

 .מּוטש רעשעיוג רערעװש טימ סעלדּוק יד ןיא טצַארקעג ךיז טָאה גוי

 געמ ןעמ .,,הכּולמ רעייז ,סרעייז זיא ץלַא זַא ,סנייז טהנעטעג ,טייקיּפ

 ..טשינרָאג טימ ןעלדנַאה טשינ טנייה רָאטי'מ ,,,ליוימ סָאװ ןַאט טנייה
 .יןיוש ןּוא גנידצלַא ..,קעװַא ןעמ טמענ ,טּפַאכ'מ זַא ןּוא ,ןטָאצרַאפ

 . טעװ ,טלעג ךס ַא טלָאװעג טָאה יוג רעד .ןרעװ ּוצ הוושּומ ןעוועג רעווש זיא'ס

 ךָאנ ךיז טָאה'מ ,ןײרַא לַאטש ןיא ןײרַא זיא'מ ,..הרוהס יד ןּבעגּפַא דע
 ַאֹּב ןעװעג זיא יורטש ןשיװצ ,לַאטש ןיא ָאד .טהנעטעג ,ןעגנודעג ץלַא
 :ַאװ רערעטצניפ רעמּוטש רעד ןיא .עירָאקיצ רעד טימ קַאז רעד ןטלאה

 :גבייר סָאד ,טעז ןּוא ךלימ טימ טקעמשעג טסימ .יק סָאד טָאה טייקמער

 עג קירעפעלש טָאה רעטצניפ רעד ןיא תומהּב יד ןּופ הריג.הלעמ עקיד

 .רעהַא ןעמּוקעג זיא'מ סָאװ ךָאנ ןסעגרַאפ טָאה'מ .קיטנעהּפא ,דימ ,טכַאמ

 םיצּולַּפ -- ,ןפָאלש ןּוא יורטש ןיא ןעילַאװּוצנײרַא טסּולגעג ךיז טָאה'ס

 רעטצניפ רעד ןיא הרוחס רעיײז ןָאטעג ּפַאט ַא ןעגנּוי יד ןבָאה רעבָא
 .טייקיטסּולג רעקידנענערּב רעיינ טימ ןדנּוצעגנָא ךיז טָאה טול סָאד ןּוא

 ןייז ןָא ,םיצּולּפ דניצַא ןרעדנעס ַאּב טָאה טײקרקפה עשירענלעז יד

 :רעד טָאה רע ןּוא ןזייא יװ עטרַאה יד ,ענייז טסיופ יד ןָאטעג:ביײה א ןליוו

 ,ןגוא יד ןשיװצ יוג םעד קַאנק ןטכירעגמּוא ןכיג ןעמוטש א טגנַאל
 עקידרעייפ ןָאטעג ץירּפש א טָאה יוג םעד ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמנײא

 :סױרַא טאהעג טייצ ךָאנ טָאה רע רעדייא ןּוא ןגיוא יד ןיא ךעלדנרעטש

 זיא "ט--לֵא--ַאװ--עג, ןקידנעמּורּב ,ןטײרגעגנָא םעד ליומ ןּופ ןזָאלּוצ

 ,ערעװש סעקַאלּוק ןּוא יורטש ןיא שינעפיט רעד ןיא ןגעלעג ןיוש רע

 ,ןײרַא ךיוּב ןיא ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא ףיוא טלגָאהעג ןיוש ןּבַאה עשיטייל
 ןטייז עלַא ןּופ '

 ...ךייוו טעגרה .,,םידּוהי ,טשינ טעווע ,ַאשז -- טשינ טעװעלַאשז ,םידּוהַי --
 ..םידּוהי ,םשה ןעמל .,,.םינמס ןייק ןּבילּב טשינ לָאז'ס ,,,ןטייז יד ןיא
 ַא יװ זָאנ רעד טימ טעּפָאסעג רעװש טָאה רעדּורּב סלקעי:השמ ,םוחנ

 רעד ןיא ןטסיופ עדייּב טימ קידנעילַאװ ןּוא יוג ןפיוא קידנעינק ,ןַאּב

 ..הרטש ןשיװצ ,ןיירא טייקידעּבעל רעמּוטש רעד ןיא ,ּפָארַא רעטצניפ
{1 



8 
 ס קּופ .מ .א

 ןיא טסיופ רעד טימ טיורּב טענק'מ יװ ,קיטכעדַאּב ,עילָאװַאּפ ןטענקעג
 ,עשזייד רעד

 ,ןּבױהעגפיוא ןעגנּוי ירד יד ךיז ןּבָאה ,טעּברַא לקיטש סָאד ןָאטעגּפָא
 רעד ףיוא עירָאקיצ טימ קַאז םעד ןעמּונעג טָאה רעדנעס .טכיילגעגסיוא
 סנרעטש יד ףיוא טקּוררַאפ ןעװעג יײז ַאּב ןענע ז ךעלטיה יד ,עצײלּפ

 ,ןעלטנַאמ עּבָארג יד רעטנּוא טציוושרַאפ ,סיי ה רעּבייל יד ןּוא
 .עג רעדנעס טָאה -- ,רעדניק ,ןלייצרעד ךייא ל'כע סָאװ ריא טסייוו ---
 ..ןייֹרַא ּבוטש ןיא ...לסיּב ַא ןעמערַאװנָא ךעז ןײגנירַא רימָאל -- ,טגָאז

 ,,,טנידרַאפ ךעלרע טנייה ךעז ןּבָאה רימ ,,,השק:טשינ ,,.עיוג רעד ּוצ
 טייקענשוד רעמערַאװ רערעיוז רעלעקנוט:בלַאה רעד ןיא ןירַא ןענעז יז
 ,תופירט ןּוא טױרק:רעױז טימ טקעמשעג טָאהס ,לּביטש ןשעיוג םנּוּכ
 ףיוא ןעגנַאהעג ןּבָאה ,קילעקעיּפ םַאּב לקניװ ןיא ,עילעטס רעד רעטניא
 ,סעקיּפמעּפ עקיטיוק עקידנּפָאלש טימ לּופ ךעלעגיוו ענעטכָאלפעג קירטש
 יד ןיא ךעלמעלפ ענטומעלאק עכיג ןדנּוצעג טָאה טייקיטסּולג עקיריג יד
 יד ,טרעטיצעג ןּבָאה רעגניפ יד ,ןושל סָאד טכַאמעג קירעזייה ,ןגיוא
 הצורמ ףּכיּת ןיא טנעה עטיור עטעשטַאקרַאפ יד טימ עיוג עטיירּב עגנּוי
 ..ןגָאלש טעװ רע .,.ןַאמ ןרַאפ לסיּב ַא ארומ רָאנ טָאה יז .,..ןרָאװעג
 .עג:קיצנַאלג טכַאלעג טָאה זןָאנ ןייז ,טעשזריהעג טָאה לקעי:השמ רעּבָא
 םיא טָאה'מ ,,.ָאטשינ זיא ןַאמ רעד זַא -- ןעו ,סָאװ ךעסייוו : טלטיור
 ױזַא טעװ רע ,,,ןײרַא לטעטש ןיא לרחסמ ַא ןגעװ סעּפע טקישעגקעװַא
 ..סָאװ ךע סייוו ,ןפלעה טשינרָאג ריא טעוװ'ס .,,ןעמוקמײהַא טשינ ךיג

 7 ,.,גָאט רעקיטכענ ַא
 ..ןהֹוּכ ןייז טע רעװ ...םידּוהי ,ּונ --

 זזז
 רע טָאה ,סױרַא ןסיורדניא ּבּוטש רעד ןּופ ןעמוקעגסױרַא זיא לסָאי זָא ִׁש
 .יא ףיט לטיה ןשיומש סנטַאט םעד ּפָארַא:קּורַא ןָאטעג טנעה עדייּב טימ(ש
 רעליטש רעקידייל רעד ןיא ןָאטעג-סינ ַא טָאה רע ןּוא ןרעיוא יד רעּב
 .עלָארג ַא ןיא טכידעג ,טױט ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןײרַא טכַאנ רעטלַאק
 .םּוש ַא ןָא ,ןטנּוא ןַא ןָא ןּוא ןּבױא ןַא ןָא ,טייקסייוו רעטרעוװילגרַאפ רעכ

 | .תישארּב ימי תשש רַאפ יװ ,קעלפ-ןטָאש ןרעדנא
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 טניוו רעד ,ןײרַא טכַאנ רעטייוו רעקידיײל רעד ןיא ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןּוא
 ,טהפרשעג קידנעייטש ,טָאה טסָארפ רעד רָאנ ןוא טזָאלעגכָאנ טַאהעג טָאה
 טײקטרַאטשרַאפ רעטיוט טימ ןעמונעגכרוד ,טקַאנקעג שיורעג ַא ןָא ,טכייל
 ,רעקידינש ַא ןיא טשטעלּפעצ ,טקירדעצ םיא ןּוא ןסיורד ןקידיײל םעד
 טצרַאװשעג ךיז טָאה קידנכעטשּפָא ריא ףיֹוא סָאװ ,טייקסייוו רעכיילג
 רענעגױּבעגנָא ןַא סנטייוורעדנּופ קעלפ ןטכירעגמּוא ןקידכעלייק ַא ןיא

 ,סעצײלּפ יד ףיוא קַאז ַא טימ שטנעמ
 ַא טימ װעלזָאק ןּופ ןעגנַאגעגמײהַא זיא רע .רעדנעס ןעוועג זיא'ס
 -גקלָאװ:םעטָא טימ טסַאל רערעװש רעד רעטנּוא קידנעּפָאס ,ץלַאז קַאז
 .טרָאד טנערּבעג ןּוא זָאנ רעד רעטנּוא ןרָאװעג ןריורפעג ןענעז סָאװ ,ךעלד
 זַא ,טכַאדעגסױא םיא ךיז טָאה'ס ,ןּבילּבעג ןייטש רעדנעס זיא םיצּולּכ
 ךיז טָאה לָאמעלַא ; סעּפע ךיז טריר , ּבּורג ַא ןיא ,סנטייוװרעדנּופ טרָאד
 -- ןצימע ףיױא טעװעטאשטעג טלָאװ רע יװ ,קעלפ רעצרַאװש ַא טרָאד
 :רַאש {ענייז קידנעגנערטשנָא .ןטלַאהַאּב קירּוצ ןּוא ןּביוהעגפיוא ךיז
 טװאורּפעג רעדנעס טָאה ,ןײרַא טייקטייו רעד ןיא ךעלעגייא עניילק עפ
 סָאװ ,ןענעקרעד ןּוא טייקסייוו עכעלָארג יד ןעגנירדּוצכרּוד קילּב ןטימ
 טרָאד קעלפ רעצרַאװש רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ךיז טּוט טרָאד
 ,סעצײלּפ יד ןּופ קַאז םעד טזָאלענּפָארַא טָאה רע .םיא ףיוא טעװעטַאשט
 טרעיױלעג ןּוא !קַאז ןרעטנּוא יינש .ןפיוא ךיוּב ןטימ ךיז טקערטשעגסיוא
 רעד !טימ קידנטלַאהּוצ ,ןייצ עטסערּפרַאפ ןּוא םעטָא םענעטלַאהעגנייא טימ
 טיירג -- לרעסעמ קרַאטש ץרּוק טכַאמעגּוצ ןייז ענעשעק רעד ךרּוד טנַאה
 טָאה עליײװ עשּפיה ַא .געלשעג םּוצ ןעגנירּפשּוצפיוא עגר עדעי טימרעד
 ןּוא ןּוטעג ּבייה ַא לָאמעלַא ּבּורג ןיא טרָאד קעלפ רעצרַאװש רעד ךיז

 ,ןדניװשרַאפ ןּוא ךיז ןזיװַאּב ,ןטלַאהַאּב רעדיװ ךיז
 .ןרעיול ןּוא ןגיל סָאד ןרָאװעג סאמנ זיא ןרעדנעס
 ןעװעג זיא עבט ןייז יװ ,רע טָאה -- ..,ןפערט סע לָאז קַאלש ַא --

 .ןּוטעג גָאז ַא ךיז ּוצ ךיוה
 עטכַאמעגפיוא סָאד ,סעציילפ יד ףיוא קַאז םעד ןעמונעג ,ךיז ןּביוהעגפיוא
 ןיא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טסיופ ןייא ןיא טשטעװקרַאּפ קרַאטש רעסעמ

 .ּבּורג םענעי ךרּוד ןיײגיײּברַאפ טזּומעג טָאה רע ּואוו ,געוו
 ןשיװצ ּבּורְג ןיא טרָאד זַא ,טנעקרעד רעדנעס טָאה ,רעטנענ קידנעמוקוצ

 ,לסָאי רעדּורּב ןייז ךיז טערַאּפ ,הברוח רעטײנשרַאפ רעד
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 ּוטסלָאז ופט -- .טגָאזעג רעדנעס טָאה -- ךרַאּפ עלעסאי ,רַאנ עז --
 - .טכַאנייּב ,,?ואו ,ץעגרע ּוטסייג ּואוו .,.ןרעוו

 ,.טסײג ּוד ּואְװ רימ טסלייצרעד ּוד .,,ייג ךע ּואװ ןָא ךעטייג סָאװ --

 ךע ּואװ ןלייצרעד ריד ךע לע ,טסײג ּוד ּואװ ןלייצרעד רימ טסע ּוד זַא
 :ָאװַאּפ רעדּורּב םעד טרעפטנעעג לסָאי טָאה -- ,,,ךעמ טסיײטשרַאפ ,,,יײג

 .רעטנּוא עלעטיּב ַא דימת טָאה סָאװ ,לוק טיירּב-ךעלקירעזײה ַא טימ ,עיל

 | ,טלכיימשעג טָאה רע ןעוו ,טעיירקעג
 ,טגָאזעג רעדנעס טָאה -- ...גגוי ןליואוו ןיימ ,ןָא רָאנ םיא קוק ,,,ע --
 יװ שטעּפ טּפַאכעגנײרַא ּבעל:רעדּורּב ןעועג ּוטסלָאװ ,רעיש ,רעיש --

 ..יִא ןעועג זיא'ס ,הכרעמ ַא ,,,רעטערּב יד
 -- +?ַאה -- .,ןגיושעג ןעװעג ריד טלָאװ ךע זַא ,טסניימ ּוד ןּוא --

 רעד ןיא לסקַא רענעגױּבעגנא ןא טימ ןּוטעג לעטש ַא לסָאי ךיז טָאה

 ..געלשעג םוצ טיירג ,טייז
 ךיז טָאה ,סעצײלּפ יד ףיוא קַאז ןטימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רעדנעס זא

 ןּופ רע טָאה ךָאנרעד .,הברוח רעד ןיא טערבָאבעגמּורַא גנַאל ךָאנ לסָאי

 ןוא זיא טימ ןסקַאװעגנָא ,ןרעוש ַא ,ץַאלק ַא טּפטלשעגרעּפַא טרָאד

 ןרעדנַא ןַא טימ ןיג טזָאלעג ךיז ןּוא לסְקַא ןפיוא םיא ןעמּונעג ,ייבש

 ,עניּבזָאר םורַא ןּוא םּורַא ,ןדמערפ ַא ,געוו

 ?מַאז עטרַאה יד ןיא טעּפירקסעג ןוא ןטערטעג לוויטש ענייז ןּבָאה רעווש

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,טנעה יד טליפעג טשינ טָאה רע ,ךעלגרעּב.ײנש עקיד

 .ןרעטנוא טציװשעג םיא טָאה ןרעטש רעד ,טלעק ןּופ טרַאטשרַאפ טיוט

 ןקיזייא טימ ןפַאלרַאפ ןעװעג זיא ןופרעד לָאװ עצראווש יד סָאװ ,לטיה

 ןענעז ןעמערּב יד ףיױא ןּוא ערַאּפ.לױמ רעד ןופ ךיוה:טסָארפ ןסייוו

 . לסָאי ךיז טָאה לָאמ עכעלטע .,ךעלפעצ:ןייא עקידעכעטש ןסקַאועגנָא

 ןיא קידנלַאפנײרַא ,ץָאלק ןרעטנוא ןלַאפעג זיא רע ןּוא טשטילגעגסיוא

 ,ענעקורט ,עפרַאש טרַאד טּפַאטעגנָא טנעה יד טימ רע טָאה ,ּבורג-יינש ַא

 עשטסַארט א ןקּורט ןכָאה ייז .קעה עפרַאש יװ ,יינש ןיא רענייב עטלאק

 לסָאי ,טײקליטש:טכַאנ רעטרעװילגרַאפ רעסיײװ.ךעלָארג רעד ןיא ןּוטעג

 ;לדרעפ סנטַאט םנופ רענייּב יד ןענעזיס זַא ,ןרעוש טנָאקעג ןעוועג טלָאװ
 עּפַאקש רעטרַאדעגניא רעד ןסערפ ּוצ ןּבעג ּוצ סָאװ ןעוװעג טשינ זיא'ס
 .סיױא יד .ךיוּב ןפיוא ןפייר עּבלַאה עקידנקעטשסיורא ענעקּורט יד טימ
 ,,,הלבנ ענעדנושעצ ַא .ןעוװעג טרעװ טשינרָאג ךיוא זיא לעפ ענעכָארקעג

 איי יא
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 .,תרריררייווספפאעפגאדייה יריד

 .םּורג א ןיא ןרנפ ץעגרע לָאז יז ,םייה רעד ןּופ ןּבירטעגקעװַא רעטניװ תליחּת ךָאנ יז ןעמ טָאה ןעפילפא יז לָאזס רָע ןעוועג טשינ זיא'ס

 .עמַאמ יד טגָאועג טָאה -- ..,ןײרַא ליֹומ ןיא ןעמענ ּוצ סָאװ ָאטשיב ןיילא'ס ...יורטש לסיּב ַא ןָא ,הלבנ יד ,ןייטש יז טעװ סָאװ --
 .סיֿפ ענעדנושעצ עקידנכענק:ןקּורט יד רעּביא ןקעטש-שטייּב ןטימ טקַאהעג ןוא טקַאהעג טָאה רע ןּוא טמּורקעג .סיוא לסיּב ַא םיא ךיז טָאה זָאנ ענעקורט עגנַאל יד .סעּכ ןיא ןיירַא זיא לסָאי .טרָא םנּופ ךיז טרירעג טשינ ,ןַאּפש ַא ןכַאמ טלָאװעג טשינ ןּוא ,טביו םנוֿפ ןסירעג ,קידלודעג ,םּוטש -- ןענַאטשעג .ןייג טלָאװעג טשינ טָאה יז רעּבָא .סיפ עכַאװש יד ףיוא טעדיוהעג יז ןּוא הלבנ יד ןגָארט .עגרעטנּוא ,ןײרַא טייז ןייא ןיא טפייטשרַאפ ,לדייוו םענעכָארקעגסױא םעד ןסירעג טָאה טניוו רעד .ןעזעגסיוא סָאד טָאה זָאלג טור יװ .טסָארּפ ןיא ןרָאװעג ןריױרּפרַאפ:קיצנַאלג עגר רעד ןיא זיא'ס ןּוא ןעזעגטיורא ײז ןּופ ךיז טָאה שיילפ עטיור סָאד ,ךעלכענק-סּופ ענעדנושעגּפָא-קיטּולּב עקידנשטרַאטססױרַא יד ןיא ןקעטש:שטייּב ןטימ קידנגָאלש ,לגרעב םנּופ דרעפ סָאד ןּבירטעגּפָארא טסָארפ ןןקיטכַאנרעדפיוא ןטקרַאטשרַאפ ןכעל יָארג םעד ןיא טלָאמעד טָאה רע יױזַא-יװ ,לסָאי ,טנָאמרעד דניצַא ךיז טָאה רע ןּוא .ערעדנַא ספיוא סנייא ןסיּברַאפ ,ןייצ עטרגּפעג עסייוו עסיורג יד קידנערישטש ,ןפייר:ךיוּב ענרעכענק ענעקורט עּבלַאה יד טימ סיורָאפ םיא רַאפ טייג לדרעפ םנופ ןטָאש רעלעקנוט רעד זַא ,טכַאדעגסיײא ןעלסָאי ךיז טָאה ,לסקַא ןפיוא ץָאלק ןטימ בּורג םנֹופ דניצַא ךיז קידנעּפַארדסױרַא ,םייה רעד ןופ טלָאמעד ןּבירטעגקעװַא לדרעפ סָאד טָאה לסָאי ןוא
 ,,,ע---ע---עיוו --

 ,םערוטש:יינש ןקידלּבריװ ןיא ןרָאװעג ןגָארטרַאפ ,ןדנּואוװשרַאפ זיאס ןיּב טקיקעגכָאנ סע ןּוא ,ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןעלסָאי ּוצ ,קירוצ ףיוא ןּוטעג קוק ַאְ} םּוטש ןּבָאה ןגיוא עסיורג ענענורעגסיוא עדנילּב יד ןּוא ּפָאק ןטרעגנּוהרַאפ םעד טיירדעגסיוא רָאנ סָאד טָאה לָאמניײא זיולּב ןּוא ךעלמורק קידנקיהרעטנּוא ,עילָאװַאּפ ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא לדרעפ סָאד זיּב
 טרעהעג טָאה'מ -- .,,ןעמוקעגקירוצ זיא עּפַאקש יד .,,לסָאי ,טסרעה -- :טנָאזעג ןּוא טעּב ןיא טצעזעגפיוא עטַאט רעד ךיז טָאה טכַאנַאּב

 עי

 יי
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 טנַאװ רעד ןָא ךיז טפייר ּפָאק רעשידרעפ רענעקּורס רעד יװ עגר ַא
 .ןרָאװעג ליטש זיא ךָאנרעד ,ןסיורדנ יא

 יד טָאה -- ..ַא ..המהּב רעמּוטש ַא ףיוא וליפא תונמחר סטָאג .ַא'ס --
 .טנַא רעדיװ ףּכיּת זיא יז ןּוא ןּוטעג ץכערק ַא קידנקעװכרּוד ךיז עמַאמ
 עצנַאג א טלָאמעד ןּבָאה לסָאי טשינ ןּוא עטאט רעד טשינ ,ןרָאװעג ןפָאלש
 ,ןרעיױא עכַאװ יד טציּפשעג ןּבָאה עדייּב ,ןכַאמּוצ גיוא ןַא טנָאקעג טכַאג
 ןּבױט םנּופ טײקכעלָארג רערעטצניפ רעד ןיא ןריולרַאפ טרעהעג ,טרעהעג

 ןּוא ןגיּפשעג ,טסּוהעג טָאה עטַאט רעד .ןסױרד ןיא טניװ ןקידנעיאװ
 : טעקַארכעג

 ,.?לסָאי ,סעּפע טסרעה --
 טירט עקידנּפירקס עטראה טלָאמעד טרעהעג טָאה רע .טרעהעג טָאה לסָאי
 ּפָארַא רעכאווש ןּוא רעכַאװש ץלַא ךיז ןרילרַאפ סָאװ ,טסָארפ ןטרַאה ןיא
 ןופ ץיגרע ןרגּפ לדרעפ סָאד קעװַא טייג'ס יװ טרעהעג ,לגרעּב ןטימ
 ןיא דלעפ ןטימניא יינש ּבּורג ַא ןיא קידנלַאפנײרַא ,טלעק ןּוא רעגנּוה

 ,טכַאנ:רעטניװ רעקידמערּוטש רעדליוו רעד

 טציא לסָאי טָאה -- ..,טכַאנ ַאזַא ןיא .,,ןעגנַאגעגקעװַא ןײלַא זיא'ס --
 .ײלּפ רעטציהעצ רעד ןיא שזָארד ןטלַאק ַא קידנליפרעד ,ןּוטעג רעלק ַא

 'טכַאנ רעקיטלָאמעד רעד ןּופ טלעק עצנַאג יד ,שזָארד ןטלַאק ַא ,עצ

 עג רעװש רע טָאה לסקַא ןפיֹוא ץַאלק םענעריורפעגנָא } עװש ןטימ

 65 ,ןטײװ ַא ,געװ ןרעדנַא ןַא טימ טכאַנ רעקידייל רעד ןיא טציא טנַאּפש

 ,שינרעטצניפ-יינש רעטלַאק רעכעלָארג רעד ןיא ,ןדמערפ ַא

 לסָאי טָאה -- .,ןטלַאה דניצַא רעק רעגייז רעד לפיו טסייװ רעװ --
 ןפָא ךָאנ זיא ןעלעקסווָאקנַאי ַאּב זַא -- .טרעלקעג ןיוש טייצ עצנַאג יד

 .טעּפש טשינ ךָאנ ןייז רעק ,לּבלעװעג'ס

 ענעריורפעג יד ןטכיולעג ,טשיװרַאפ-ּבירט ,לעג ךיז ןּבָאה סגטייוורעדנופ-
 עדנילּב עטעװָאקרַאפ יד ףיױא .לּבלעװעג ןשיאיוג םעד ןּופ רעטצנעפ
 עלעג יד טנכײצעגּפָא ךעלטייד ךיז ןּבָאה ךעלּבייש-זייא ענעסקַאװעגנא
 עקידכעלייק ערעײז ןיא ּפעק עשירענלעז עקידנעלקַאװ יד ןּופ סנטָאש
 עטעשּודעגּוצ עכעלטיידמּוא יד ,ץיּפש ןטגיילעגרעּביא ןַא טימ סעקידָאּפס
 ןבָאה סרעטכעלעג עדליװ עטרוּכישרַאפ עקידנשזריה ,תולוק עקירעזייה
 לסָאי ןּוא ןיירא טייקליטש רעטכידעג רעד ןיא טרַאּפשעג קיּפמּוטש ךיז
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 קידנעשטיווק ןיד ַא יז ןשיװצ טרעה רע זַא ,ןרעװש טנָאקעג ןעװעג טלָאװ
 ...לוק סעקלע ,סטנַאקַאּב ַא ,לֹוק |
 ןרעוו טװאּורּפעג טשינרָאג לָאז'מ ...טערעּפעג ןּוא ןּוטעג יײװ םיא טָאה/
 .עג דניצַא ץָאלק רעד טָאה רערעװש ךָאנ ...שינערעּפ-ץרַאה ַאזַא טימ
 םיא לָאז רע ...לסָאי ,םיא רעטנוא רע טלַאפ טָא טָא .לסקַא םעד טקירד
 םיױק ,םיוק ...לצעלק ַאזַא הריבע ןא'ס ...םײהַא ןגָארטרעד ךָאנ שטָאכ
 עגנײרַא ,ןיטעגסיױא ךיז קידנגײװש:ליטש .םיהַא ןכָארקרעד לסָאי זיא
 רעד ּוצ ,טנַאװ רעד ּוצ םינּפ ןטימ ,ןײרַא טעּב ןיא ןטַאט םּוצ ןכָארק
 -ורט רעגנַאל רעד טימ יז קידנרירנָא ,טנַאװ רעסַאנ רעכעלָאלּב רעטלַאק
 ןעז טשינ לָאז'מ ןּוא ּבוטש ןיא רעטצניפ ןייז שטָאכ לָאז'ס .זָאנ רענעק
 טצלעמש סָאװ ,לטכיל לקיטש םנּופ קעלפ-ןטָאש ןלעגיקידנצנַאט םעד
 ,סעינק יד ףױא רעדנעס טייטש לקניװ ןיא טרָאד רעּבָא ,למייל םניא
 טימ ךעלקעז ענייז ןשיװצ ּפָאק ץיּפש ןפיוא טקּורַאפ לשולעּפַאק סָאד
 עדייּב טימ ,קיטכעדַאּב ?ּופשינמײהעג ,םּוטש ךיז טערָאּפ רע ןּוא הרוחס
 ,לעמ םּוִצ ךיײרק ,ןײרַא ןרעדנַא ןיא לקעז ןייא ןּופ רע טשימ טנעה
 :טיש ,טגעװ ,טעװעשלַאפ ,טחומרַאּפ טנכער ,טלייצ ,רעקּוצ םּוצ דמַאז
 ?וטיט עּברַאה עטיירּב יד טצירּפשַאּב ,ךעלקעז יד ּוצ טדניּב ,רעּביא
 ,טרעלקרַאפ ןטכיײל ןגױא ענייז ןּוא לױמ םנּופ רעסַאװ טימ רעטעלּצ

 ,טעּברַא רעקידנעגנערּב-קילג רעקידיירפ ןיא ןּוטעגנײרַא
 יו ,ליוה ןּוא קיטכיזרָאפ ,רעטצנעפ ןיא ןּפַאלק קידרעטיצ:ליטש ,טכייל א
 טָאה רעדנעס .לסיפ ַא טימ טרָאד ןּוטעג לפרַאפ ַא טלָאװ עלעגייפ ַא
 .ּפעצ.זייא טימ ,ערעװש ,עצרַאװש ,ןדיי ייוװצ ןּוא ריט יד טלטייקעגפיוא
 ןגױא יד רעּביא טקּורעגנָא ףיט סעמשטּוק יד ,דרעּב יד ןיא ךעל
 טימ ןײרַא ּבּוטש ןיא טכיײלשעגנירא לֹופשינמײהעג ,ליטש ןענעז
 ענעדנּוּבעגרעטנּוא ,סעקילזּוט עטרַאה ערעייז ןיא טכַאנ רערעװש רעטײװ

 ;קירטש טימ
 | ,,,טגװָאנ = ּוג --
 : ...רָאי טּוג --
 ןטימ ןּוטעג עקרָאטש ַא רערענעלק רעד טָאה -- ?רעדנעס ;ּוטסָא לפיוו

 ,ןײרַא קַאז ןיא עלעקעטש:שטייּב
 | ..ָאליק קיצנאווצ --
 !ץלַאז לקעז ןטימ סעּפֶע ךעז טרעה סָאװ ןּוא ּונ --
 יי?
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 ,סָאװ ..ץלַאז ןיק טשינ ףיױקרַאפ ךע .,,ץלַאז ןָא ךעטייג סאוו --
 ..רימ ַאב ןגיל סיזָאל ..ןסע ךעמ טנָאמ'ס ,,,טיצ ןייק טשינ ּבָאה'כ

 ,.,סעּפע טנערּב'ס
 ןיא שיטַאּבעלַאּב טיירּכ טנעה יד ,לגייא ּבלַאה ַא טימ טקניװ רעדנעס
 ,ןּוט ּוצ טָאה'ר סָאװ ,ןיוש טסייוו רע ,טקּורעגנָא לשולעּפַאק סָאד ,סענעשעק יד
 ןּוא ,עדייּב ייז ןּופ רענעלק ,םירחוס ייוװצ יד ןּבענ ןענאטשעג זיא רע
 טרעכיזרַאפ ,טיירּב ,טרַאה ,ןגױּבעגנָא ןעוװעג ןענעז סעצײלּפ יירד עלא

 ,תורוד ףיוא ןּבעל ןּוא חוּכ טימ
 -- ךיג טלעג טלייצעג ,טלטרעוועג ,ןעגנּודעג ,טעדוסעג ליטש ךיז טָאה'מ
 טנַאה רעטעקסַארטעצ רעטלַאק רעטרַאה ןייא ןּופ ,ײװצ ןּוא סנייא

 ,רערעדנא רעד ןיא
 ,..טכַאנ עטּוג ַא --

 ...טייהרעטנּוזעג טייג ,רָאי טּוג
 קעז טימ ןטלַאטשעג עצרַאװש ,ערעווש ,עטיירּב ענעגױּבעגנָא ייווצ ןּוא
 רעקידייל רעד ןיא לגרעּב ןטימ ןעגנַאגעגּפָארַא ןענעז סעצײלּפ יד ףיֹוא
 לוויטש יד טימ טרַאה קידנּפירקס ,ןײרַא טכַאג רעכעלָארג רעטייװ רעטלַאק

 ,ןײרַא טסָארפ ןקידנענערּב ןיא
 ,טרעטיצעג טָאה ,םעלפ.ןטָאש סָאד ,ןרָאװעג ליטש רעדיװ זַיא ּבּוטש ןיא
 קידעּבעל ַא יװ לקני:עילעטס ןיא ךעלצרַאװש ךיז ןגיוצעג ,טקנַאצעג
 ַאּב ךיז טערּבָאּבעג ,טערָאּפעג גנַאל ךָאנ ךיז טָאה רעדנעס ,?גנעלש
 .גייא ןּוא טלעג טלייצעג ,טעייקעג ,ּפעט יד ןשיוװצ טכּוזעג ,ךעלקעז ענייז
 ךָאנרעד .ןײרַא הדגה רעד ןיא ןעלריּפַאפ עטקילפעצ עלעקנּוט יד ןדנּוּבעג
 :נּורַא ןּוא ןּוטעגסױא יז ,סיפ יד ןּופ לוויטש יד ןפרָאװעגּפָארַא רע טָאה
 ןײז ףיױא סעטַאמש יד ןשיװצ ןוװיױא ןרעטניה פקניװ ןיא ןכַארקעגרעט
 ןטנוזעג ןכיוה ַא טימ טעּפָארכעג ףּכיּת ןּוא ךיז טערָאנעגניײא ,רעגעלעג
 ,,.שזדנירד ...שודנירד ..,שזדנירד :זָאנ רעד ךרּוד קידנפייפרעטנוא ,ּפָארכ

2 

 ,,,רעדנעס .,.רעדניק ,,,?טרעה ריא ,,,רימ זיא ייװ ,רעדניק --

 ץכערק ַא טָאה עטַאט רעד ,עטשרע יד טּפַאכעגפױא ךיז טָאה עמַאמ יד
 זיא'ס .ּפָארַא טעּב םנּופ רעטצניפ רעד ןיא ליטש ןגיּפשעגּפַארַא ,ןּוטעג

 עטעװַאקרַאפ יד ןיא עקידרעירפ סָאד טשינ ,ןּפַאלק רעדנַא ןַא ןעוועג

 סָאד ,סקידנעגָאזנָאסטכעלש ַא ,ןעוועג סָאד זיא סרעטצניפ ַא ,ךעלּבייש



29 
 ס קּו פ .מ .א

 א יװ ,טײקכיג רעכעלפיירגַאּב טשינ טימ ,ליטש ,קערש רעד ןּופ ןושל
 ַאג יד ןיא ןענַאטשעג ,ןעגנּורּפשעגּפָארַא רעדנעס זיא ,םעדיוּב םנּופ ץַאק
 ,סנּפָאקּוצ ןעמַאמ רעד לקעז ַא :טמיורעגפיוא ןּוא קעז ענייז אב סעשט
 רע ןּוא יורטש ןרעטנּוא ,ןשיק ןרעטנוא סנּפָאקּוצ ןטַאט םעד לקעז ַא
 .טיירדעגנייא ,ןװוא ןרעטניה רעגעלעג ןייז ףיוא רעטנּורַא קירּוצ זיא
 ייוא ךַאװ ַא טימ טרָאד ןּופ טרעהעג ןּוא ּפָאק ןרעּביא סעטַאמש יד ןיא

 ,טגנערטשעגנָא ףראש ,ףרַאש ,רע
 !ּוטרָאשט .ָאד ,טירָאװטיװ --
 .עגנייא ,יור ןּוא קירעזייה ,לוק סָאד ןעמּוקעג זיא ּבּורג ןפיט ַא ןּופ יװ

 ,תורקפה ןּופ קעלפ.טּולּב ןלעקנּוט ַא ןיא טרימש
 ...ןענעפע ּוד יג ,לסָאי --
 יעגניירא טָאה רע .טעּב סנטַאט טנופ ןכָארקעגסױרַא עילָאװַאּפ זיא לסָאי
 :לַאק עקידיל יד ןיא סיפ עטשטעלּפעצ ענעקּורט עסיורג ענייז טקעטש

 .ריט יד ןענעפע ןעגנַאגעג ןּוא לוויטש עט
 ךעלנייװעג ּבלַאה ןּוא שירעגלעז ּבלַאה ןּוטעגנָא ,יירד ןעװעג ןענעז יז
 ןּבָאה סָאװ ,סעכּושזָאק ענעדנוּבעגרעטנּוא ערעווש ערעייז ןיא ,שיאיוג
 ןקידארומ ןצנַאג םנּופ טסָארּפ ןקידנענערּב ןכעלטכַאנ ןטימ טמעטָאעג
 ןּבָאה ןעלסקַא יד ףיוא ןטקיב יד ןּופ ןציּפש עטלעטשעגפיוא יד .רעטניוו

 ,ןכעטשוצכרּוד יז קידנצָארד ,עילעטס יד טרַצּפשעגרעטנוא
 יד ןָאטעגסױא ,למיײל ןיא טכיל לקיטש סָאד ןדנּוצעגנָא טָאה ?סָאי

 .ןײרַא טעּב ןיא ןכַארקעגקירוצ זיא ןּוא לוויטש
 טײקמערַאװ עטכייפ יד קידנליפרעד ,טקיװקעג ךיז רע טָאה ,.ַאֵא--ַא --

 .טעּברעּביא ןרעטנּוא
 .עניּבזָאר ןּופ םיצקש עטנַאקַאּב ןעוועג ןענעז'ס ,עמַאמ יד טָאה טדערעג
 ןּוא ץעגייש סירטעּפ ,ץעגיש סעלעקמעס :טנעקעג ייז טָאה עמַאמ יד

 ,ץעגייש סעכָאדװַאי
 :רָאג ָאטשינ זיא ּבּוטש ןיא .,.ןשטנעמ עטּוג ,ןּבָאה ריא טליװ סָאװ --
 ךעלגניי ,,,ןפָאלש םייהַא טייג ,,,טשינ ןּבעל'כ .,,,הרוחס םּוׁש ןייק ,,,טשינ

 ,.טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיוש זיא'ס ,עטּוג
 טלּופעגנָא ןעװעג לּביטש סָאד זיא טייקלקנוט .ּבלַאה רעטלַאק רעד ןיא
 ..קערש ןּוא דיר עקירעזייה עשעיוג ,ןצלעּפ עטלַאק ,ןזיּפש ,ןסקיּב טימ
 *עג ,ךעלקניװ יד ןיא טּפַאטעגמורַא ןּבָאה ,עטלַאק:שיחצור עיור ,טנעה

 שי

11 
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 ץלַאז לקעז ַא טּפעלשעגסױרַא .,,ןעמּוקעג ייז רעטנּוא זיא'ס סָאװ ןפרָאװ
 : תולוק עּבָארג עקיקערש עיור ,,.טעּב ןּופ סנסיפּוצ ןעמַאמ רעד ַאּב

 ,.(רעדנעס ץעגרע זיא ּואװ ,.?רעדנעס עיעד ַא !יטַאכרַאּפ עדישז --|
 | ,,! סקַאד רעדנעס

 ?רעדנעס ַא רַאפ סָאװ ...םייה רעד ןיא ָאטשינ זיא רעדנעס 1 רעדנעס --
 זיא קיטײװ ַא ..,רעדנעס רעכלעוװ ,..רעדנעס ןייק ָאטשינ זיא זדנוא ַאֹּב

 | ,.,רעדניק ,,,םחנמ ,רימ

 ויא םיִנּפ סעמַאמ רעד ןּוא ,לקניוװ:ןוויוא םנּופ ןגיולפעג ענעז סעטַאמש

 ,טיירדעגסיוא יולּב ןעוועג
 ...רענעטלַאשרַאפ קָאדישז ,ףיוא רָאנ ייטש ,יעה 1 רעד זיא רעװ ןּוא --

 .,,םיא סטמענ ,.,םיא ס'טלַאה .,,ּפָארַא םיא טּפעלש ,,,רעכיג ,רעכיג
 ןּוטעגנָא עילָאװַאּפ רעדנעס טָאה ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ,קידנגייװש

 ,ןזיוה יד ףיוא טנעמיר םעד טלַאנשרַאפ ,לוויטש יד ,ןזיוה יד
 ײּפש ַא ךיוה ,טנַאק.טעּב ןרעּביא ןניוּבעגרעּביא ךיז טַאה עטַאט רעד

 : ןּוטעג

 ןינקרַאפ לָאז'מ טגָאזעג ּבָאה'כ --.,,,--ייהק ,,,לדיר--9---עז-כ-דע--ה = --

 1 ,,,טגָאזעג ךעּבָאה
 ןקיפמּוטש ַא טימ ךיז טָאה קַאלּוק רעשעיג רעטרַאה רערעווש ַא

 ;קרַאק ןיא ןרעדנעס טזָאלעגּפָארַא קַאנק
 ..,םּוק ,..קָאדישז ,רעכיג --

 ,ּפירקס ַא טימ טעּב ןיא טיירדעגרעּביא ךיז טָאה לסָאי

 ...סעּפע ּוטסגָאלש סָאװ .,,ריד ךע גָאז ,טשינ רָאנ גָאלש ,,,ּוד ,..יעה --
 ףעד ןופ לסקַא םעד ןגױּבעגנָא ,ןזיוה יד ןּוטעג ּבײה ַא טָאה רעדנעס

 .רעטניה ,קרַאק ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה קַאלּוק רעטייווצ ַא ,סייז

 ,סטכעלייוו
 ,,,םיא סטמענ .,.,קַאדישז ,רעכיג --

 עניד עטכײל יװ .לסקַא ןפיוא ןעגנָאהעג טשינ ןיוש ןענעז ןסקיּב יד

 ,טנעה עשיחצור ערעװש יד ןיא ןטלַאהעג ךיז יז ןּבָאה ךעלעקעטש

 ,ךיוא עמַאמ יד ,טעּב ןיא טצעזעגפיוא ךיז טָאה עט ט רעד

 ,,ינעטָאג ,,,םחנמ ,רימ זיא ייװ ,,,טלַאװעג ןעיירש םעג'כ --

 זיאס ןּוא ,סױרַא ץרַאה סעמַאמ:עטַאט ןופ ץכערק רעדעטיּב רעפיט ַא

 ,ןרָאװעג ליטש
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 עיר יד ;סױרג ױזַא לָאמ ייװצ -- קידייל ןרָאװעג זיא לביטש סָאד
 םענעטלַאהעגנײא ןיא ןגיוצעגסיוא ,טײרּפשעצ ךיז טָאה טלעק עטסופ

 .תמ ַא ןגָארטעגסױרַא טָאה'מ ןענַאװ ןּופ ,ּבּוטש ַא ןיא יװ ,שינעגייווש
 :עג ,ךיז ןגיּבעג קידנקנַאצ טָאה למיײל ןיא לטכיל םנּופ ןטָאש רעד
 ךַאװש טָאה לסָאי .טנַאװ רעד ףיוא ?גנעלש ןיילק ַא יװ ,ץרַאװש טצנַאט
 ןרעטנּוא ּפָארַא ןיגרַאפ טירט עקידנעּפירקס עיור ערעװש יד טרעהעג
 .ףַאשעמָאּפ םנּופ טעשטּפעלכעג ךיוה רּושטש ַא טָאה רעקלַא ןיא ,?גרעּב

 םיא יז ןּבָאה ּואוו ..,עקיטנייה תוסנרּפ ...וינעטָאג ,,,רימ זיא ייװ--יוא ---
 ...םחנמ ..,ּואוו ,טּפעלשעגקעװַא

 .עג טימ ןגיוּבעגנייא טעּב ןיא ןסעזעג ןענעז עטַאט רעד ןּוא עמַאמ יד
 .רַאפ רעטגנערטשעגנָא רעמּוטש ןיא טרעווילגרַאפ ,ןרעיױא עכַאװ עטציּפש

 - ,ןייטש ןּופ עטקַאהעגסיוא יװ ,טײקטרַאטש
 ךיז טערָאּפ רעצימע ,לסָאי ,םחנמ .,,4םַאט ָאטכ -- ...טרָאד זיא רעװ --

 ...ײנעטָאג ..טכַאנ ַא ריד ַאנ .4ּוד זיא'ס ,רעדנעס .,,,זיוה ןיא
 .זיוה יד טלטייקרַאפ טָאה ,ןעמוקעגקירּוצ זיא רע .רעדנעס ןעוװעג זיאיס
 ,ןוטסױא ןעמּונעג ךיז קידנגייװש ןּוא ןײרַא ּבּוטש ןיא ןעמּוקעגגײרַא ,ריט

 טָאה עטַאט רעד .טגָאזעג רע טָאה--םיבלּכ יד ,ןרעוװ ייז ןלָאז קידנַארּב --
 ץלַאז לקעז סָאד ּואו ..,טסָאקעגּפָא טָאה השעמ יד סָאװ ןגערפ טלָאװעג
 רעדנעס זַא ,טסּואװעג טָאה רע .טגַאװעג טשינ טָאה רע רטּבָא ,,,זיא
 יד ןּופ לויטש יד ןפרָאװעגּפָארַא ךיג טָאה רעדנעס .ןרעפטנע טשינ טעװ
 לטכיל סָאד ןשָאלרַאפ טָאה רע .ךיז טלייא רע זַא ,טנעקרעד טָאה'מ ,סיפ
 ןרעטנּוא סעטַאמש יד ןשיװצ ךיז קידנקּוררעטנּורַא ןּוא למייל ןיִא

 :טגָאזעג רע טָאה ,ןוויוא
 ףרַאד'כ ..גָאטרַאפ ןקעװפיוא ךעמ טסלָאז .,.עמַאמ ,טסרעה ,,,עמַאמ --

 ...עמַאמ ,טסרעה ,.,ןײגקעװַא ץעגרע |
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 זש

 ףעלרעדניק ..םירזממ ,ןכיג ַא ךייא ךָאנ ןּבָאה ךיא לָאז ךָארּב
 ,,,ןטַאטינ טזָאלעגרעּביא ריא טָאה ּואוו ,,,עניימ א

 .רַאפ ינק יד ּוצ זיּב לגרעּב ןפיוא ןענַאטשעג זיא עטַאלז עמּומ יד
 טקערטשעגסיוא טנעה עָאלּב עטרַאטשרַאפ עקיטַאמש יד ,יינש ןיא טענזירג
 .ךעלּפיירגייינש ענייפ עניד טימ לֹּופ טייװרַאפ ,טישרַאפ ןצנַאגניא ןּוא
 .עצ עריא .ךעלייל סייו ַא טימ טקעדעגרעּביא יװ ןעזעגסיוא יז טָאה
 טלעק ןּופ .טלטניּפעג ןּבָאה ןעמערּב ןָא סעגערּב-ןגיױא עטיור ,עטרעטַאי
 םעיינ: ַאז טימ ,ךיז קידנענָאמרעד ,יינספיוא לָאמעלַא ןגירשעג טָאה יז ןּוא

 | ;שטיווק ןקידמיצולּפ
 רעביא ךעמ ּוטסָא ןעמעװ ףֶא . ,.עיטָאמ ,וטסיּב ּואװ ,עיטָאמ --

 יי ,,,ע--ע--ל--טָאמ ,,,טז--ָא--ָא--ָא--לעג
 ןקידיסָאװ:רָאנטשרע םעד ןיא ןסעגרַאפ ,ןּבילּבעג ליטש זיא יז ןוא
 טעדיוהעג ,יינש םנּופ לוויטש יד טּפעלשעג רעווש רעדיװ יז טָאה ,שטיווק

 טכיוהעג ןּוא רערעדנַא רעד ןָא ינק ןייא ןסיוטשעג ,טרָא ןייא ףיוא
 ףיוא עלעּפָארט קידנעגנעהכָאנ ַא טימ טנעה עטרַאטשרַאפ עָאלּב יד ןיא

 ,זָאנ רעָאלּב ץיּפש רעד
 :עגמײהַא 'דניצַא טשרע ןענעז רעדניק יד טימ עטַאלז עמומ יד
 ואװ ,ןרַאגנּוא ןיא לָאט ןקיּפמּוז םעד ןיא ,טרָאד .ןקַארַאּב יד ןּופ ןעמּוק
 .עטעמַאס עכַאלפ ןוא דדעּב עטעפ עטיירּב ,עטַאז טימ ,ןדיי עקיטרַאד יד
 ףךיז ןעמעש ,ּפעק יד ףיֹוא ןעלסיש עצרַאװש יװ ןשּולעּפַאק עטיירב ענ
 ןטַאז ַא ףיוא יײז ןטלעש ןּוא רעדירּב ?עשיליוּפ, עמערָא ערעייז טימ
 ,טדָא ןקילייה רעייז ףיֹוא ,טרָאד .טייקמורפ טשינ רעייז רַאפ ןושל ןדמערפ
 ןדיי |ךס ַא ךָאנ טימ טענייאניא ןּבילּבעגרעּביא עיטָאמ רעטעפ רעד זיא
 עטַאלז !עמּומ יד ,!?הבצמ ַא ןָא ,טיֹולּפ םַאּב טדײשעגּפָא ,ןקַארַאּב יד ןּופ
 עפַאש יד ןגָארטעגּפָארַא} ,ןעלערעּב טימ ,ןריא לגניי ןטסטלע ןטימ טציא טָאה
 .ורח רענעלַאפעגניײא:ּבלַאה רעד ןיא טלעטשעגניירַא יז ןּוא עלעגעוו םנּופ
 רעד סָאװ: ,עפַאש ענעבמעד ערעװש עסיֹורג יד ,רעטצנעפ ןא ּבּוטש רעב
 ןּופ טלָאמעד ןפיולטנַא םַאּב ןעמענטימ טלָאװעג טשינ טָאה עיטָאמ רעטעפ

 ,עניּבזָאר
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 לסיּב ַא קידנּבײיהפיוא ,טגָאזעג רע טָאה -- .,,סעפאש רימ גיוט סָאװ --

 : ןטפול רעד ןיִא סנייז לדרעּב עקיטיֹוק עטרַאּפשעגניײא עניילק סָאד

 ןּוא סעפַאש ןייק טשינ ףרַאד ךע ?ךע ףרַאד ,סעפַאש ףרַאד ךע --

 ,,יגונעג

 טסייה סָאװ ..,ןשקע ּוד -- ,עטַאלז עמּומ יד טהנעטעג טָאה -- ןשקע --
 ,..ענעּבמעד ַא ...עפַאש עיינ ַא ,.,עּפַאש יד ןזָאלרעּביא טסליוװ ּוד

 :טרַאּפשעגנײא ךיז טָאה עיטָאמ רעטעפ רעד רעּבָא

 טמוק עשז סָאװ ,,,סעּפַאש ןייק טימ ןפעלש טשינ ךעמ ליװו ךע זַא --

 רעד ןיא לשטייּב ןטימ ןענַאטשעג זיא רע ןּוא ,,?ַאה ,ראפרעד רימ

 ןקַאזַָאק יד רַאפ טעטכילפעג ,ןפָאלטנא ןענעז ןדיי רעניּבזַאר תעשּב טנַאה
 .,לֹוק סָאד קירעזייה טכַאמ סָאװ ,קערש ןקידנגָארטרעטנּוא ןקידנלייא ןיא

 ,ךלַאק טימ יװ םינּפ סָאד ּפָא טסייװ

 ּביֹוט ןיוש ןּבָאה טפּול.טסּברעה רעטרעװילגראפ-לקנּוט רעליק רעד ןיא

 ןּבָאה ךעלזייה יד ,רעטנענ לָאמ עלַא ןעיירעסיש עטגָאנ יד טרענודעג
 ךעלמייּב עקידײל יד ףיֹוא ךעלטעלּב עטיור עטצעל יד ,טעסערטעג ךיז

 טפעלשעג ךיז ןּבָאה רענלעז עטצעל ספעזָאי:ץנַארפ ןּוא טרעטיצעג ןּבָאה
 :לגרעמעגסיוא ,עקידנקניה ,עטקילפעצ ,זָארטש ןפיוא ןּביֹוא ,סגעווּוצ:קירּוצ

 ןעזעג טנװײל רעד ךרּוד ךיז טָאה'ס ּואװ ,ּפעק ענעדנוּברַאפ טימ ,עט

 .ךלעפ ענרעזייא יד טּפוטשעגרעטנוא ןּבָאה ייז ,קעלפ-טּולּב רעטיור ַא

 ןלַאפעג ןּוא טצכערקעג ןּוא ןטלָאשעג ,אנֹוש ןרַאפ קידנפױלטנַא ,ןעלסעק
 | - .,געװ ןטייז יד ַאּב טוט

 'סעכעּבעּב ןטניּב טימ ךעלרופ עשידיי יד ןגיולפעג ןענעז ענעדַאלעגנָא

 ןשיװצ סָאװ ,ףיֹורַא ךעלסיפ יד טימ ךעלקנעּב עטרעקעגרעּביא ,סעטרעּפּוק

 :תּבש יד ,רעּבײװ עטצלעּפעגנַא ןדנּואוו עטקַאהעג ןיא ןסעזעג ןענעז ייז
 .דימ עטמעקרַאפ ,ענעדניּברַאפ רעדניק .ּפעק יד ףיוא סעלײשטַאפ עקיד

 ,עג ,טעקצַאהעגרעטנּוא ,ךיז טעדיוהעג ,ןפָאלעג ןענעז ךעלרופ יד .ךעל
 .טלייאעג ךיז ןּבָאה ןדיי .ערעדנַא סָאד סנייא ךיז קידנגָאירעּביא ,טעּפירקס
 עשידרעטפ עקידלצנעט ענעקורט ןיא סענעקעטש-שטיײּב יד טימ טקַאהעג
 ןשירעדרעמ םעד טליפעג ןיוש ןעמ טָאה סעציײלּפ יד ןיא ןּוא ,ךעלסיפ

 ענעקָארשרעד עטציּפשרַאפ ןּוא .סעקיּפ עשיקַאזָאק עגנַאל יד ןּופ ןטַאש

 ; ןגירשעג ךעלקירעזייה ןגיוצעגסיוא ךיז ןּבָאװ דרעּב עשידיי

 .ייע--ע--עיװ--ַא--ַאטייה
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 :עג זיא סנייז ?רופ סָאד .רעטצעל רעד ןעועג זיא עיטָאמ רעטעפ רעד

 יניק עקידנציז יד טימ ךעלקנעּב יד ,סעכעּבעּב יד טימ ןדָאלעגנָא ןענַאטש

 .עג ,עיטַאמ רעטעפ רעד ,טלייאעג טשינ ךיז טָאה רע ןּוא ייז ןשיװצ רעד

  ףעגייז םעד לָאמַאכָאנ טקַאּפעגנייא ,רעהַא ןּוא ןיהַא עילָאװַאּפ ךיז טיירד

 ןשיװצ קיטכעדַאּב םיא טּפוטשעגנײרַא ןּוא לקעז ַא ןיא ןגָאװ יד טימי

 טסעפ ,עניבַארד רעד וצ םעזעּב םעד לָאמַאכָאנ ןדנוּבעגּוצ ,טנַאװעגטעב
 טימ טלָאװעג טשינ רע טָאה עפַאש יד רָאנ ,קירטש ןּבָארג ַא טימ

 : ןעמענ

 יֹומ יד ןּוא טגָאזעג רע טָאה---...סעפַאש ןייק טימ טשינ ךעמ ּפעלש ךע --

 יַאש יד ףיֹורַא לרּופ ןפיֹוא טּפעלשעג ןײלַא ןעלרעּב טימ טָאה עטַאלז עמ

 .עג טשינ טָאה רע .טקיקעג ןּוא ןענַאטשעג זיא עיטַאמ רעטעפ רעד ,עפ
 םיא טדיינשעצ ןעמ ןעװ ,טנַאה יד ןגיילּוצ ,ןפלעה ,ןּוט ריר ַא ךיז טלָאװ

 -עג טָאה רע זַא .טֹרָא ןפיוא ָאד ןיוש םיא טעליוק'מ ןעוו ,ךעלקיטש ףיוא

 ,ןייג זיא -- ןיינ לָאמנייא טגָאז
 .עטַאלז עמומ יד טגָאזעג טָאה -- .,,,רעדרעמ .,,ןשקע --

 .,.ןשקע ּוד --

 ,ןייז לחומ זדנוא רע לָאז ,עיטָאמ רעטעפ רעד ,דיי רעטרַאּפשעגנײא ןַא ןעוועג
 אקוד ןּוא ךיז טרַאּפשעגנײא .סיעכהל ּוצ ףיוא םענעי ןוט ּוצ טַאהעג ביל

 .עגסיוא זיאיס ןעװ ,ןרעטפול ךיז ןקַארַאּב יד ןופ ןײגסױרַא טלָאװעג טשינ

 .וקעגנָא ןיא רעווש טשינרָאג .סופיט רעד ,גנַאגרעטנּוא רעד טרָאד ןכָארּב

 ,עטעפ - קיּבעלק ,עניד יד ןשיװצ ןּפַאכּוצנײרַא ךיז תומה-ךאלמ םעד ןעמ

 רעד ,טעּפַאקעג טָאה רע .,ךעלטנעוװ:ןקַארַאּב ענרעטערּב ,ענעטלַאּפשעצ

 ירַאּפ םעד ןופ ךיז טליפעג ,עילעטס רעקילמיש ,רעסַאג רעד ןּופ ,טיוט

 :רַאק יד ןיא ךיז טרעּפכורפעג ,דרע רעקיטמוז רעד ףיוא יורטש ןטליופ

 :סיוא ייז ןגע ו ךיז טָאהימ סָאװ ,סעקשוי.עזירעקּוק ,ערעטיש ,עיור ,עג

 .רַאװש ,ןייל יד ,םיחילש ענייז ןּוא ערעדנַא'ס ַאּב סנייא ןגיוא יד ןסירעג

 ךַאפ:טנזיוט רעכיז ןּוא ליופ ,עילָאװַאּפ םיא ןּבָאה ,עטעפ ןּוא עסיורג ,עצ

 :עגסיוא עטקילפעצ עקיטיוק יד ןיא ןעמָאז ןקיטפיג ןייז ןסיּבעגנייא ,ןגָארטעצ
 גנירעה יו ערעדנַא'ס ןיא סנייא עטשטעווקעגפיונוצ ,ןירַא רעּבייל עטלגרעמ
 ּפָארַא טײװ ,סױרַא ןסיורד ןיא ןײגסױרַא טזּומעג טָאה'מ .סַאפ ַא ןיא

 יַאֹּב ,ןרעטפול ףיז ךָאמ ןטכייפ סענירג ןפיױוא ןײרַא לָאט ןקיּפמוז ןיא
 סוא ,טטלײשענּפָא ,ךרעּב עקיטרק עטּפַאּפרַאפ יד טימ ןדיי ענעסקַאװ
 טי יי טא א
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 גּפָא ,סעקרעגּוא ערעיוז עטליוהעגסיוא ,עטלַא יװ ,רעּבײװ עטרעגָאמעג
 ךיז ןּבָאה ןייּב ןּוא טיוה ,רע:נּוו ןּופ ןירג ,רעדניק עסַאלּב ענעסילש
 :טמעק ןגָארטעג טָאה'מ ,ערעדנַא'ס רעּביא סנייא ,םענייאניא עלַא טּפוטשעג
 ןּוא טנשיק עצרַאװש-.קיטיוק ,קעז.יורטש עטישעצ ,סעטַאמש ,קעז ' ,ךע ,
 :רַאטש יד ףיוא ןטערטעג ,סעצײלּפ יד ףיוא ,ּפעק יד ףיוא ןטעּברעּביא
 ,ןיװעג:רעדניק ,תוללק יד ןּוא ןעיירשעג יד ,םיתמ יד ףיוא ,עקידנּב
 טָאה סענעדיי יד ןּופ ךיז ןגירק עקישטיוװק סָאד ,סרעטכעלעג עשלדיימ
 רעד ןּופ ּפעק יד רעּביא טּבעװשעג ,ערַאמכ ערעווש ,עּבױט ַא יװ ,טכידעג
 -םיוא הנחמ ַא יװ ,ןשטנעמ עּפּוק רעקיטיוק ,רעקידנעיצ ,רעטקירדעגפיונּוצ
 סָאװ ,רעּבײל יד ןיא טיוט ןטימ ,עקיצערק ,ענעטלַאשרַאפ ,ענעסיוטשעג

 .ןרעטפול ךיז ןיירַא לָאט ןיא ּפָארַא ,ּפָארַא ןגיוצעג ןּבָאה
 :קעװַא ,דרע רעד ןּופ ןּבילקעגפיוא םּוטש לָאמ עלַא ןעמ טָאה םיתמ יד
 יד ןּוא ,טרָא ןטּוג ןדמערפ ןטנעָאנ ןפיוא ןקַארַאּב יד ןּופ יז ןגָארטעג
 יד .העש עלַא ,טכַאנ רעּביא ןסקַאװעג טרָאד ןענעז ךעלגרעּב עשירפ
 יד טקעדעגרעּביא ייז טָאה ןעמ ,ןצכערק ּוצ טַאהעג ארומ ןּבָאה עקנַארק
 עקיקערש ,ערעטצניפ יד ,יײז ןשיװצ ןּוא קעז טימ רעמינּפ עצרַאװש
 עיטָאמ רעטעפ רעד ןיילַא רענייא ןגעלעג זיא ,דרע רעד ףיוא ךעלגרעּב
 .ןיעג ןטישעצ ןקיטױק ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רע ןּוא סעשטַאג יד ןיא

 ,ןײרַא "בקעי

 יד טָאה ..ןשקע ּוד ,ןענַאד ןּופ סױרַא טשינ ּוטסיײג סָאװ ,,,ןשקע --
 :ַאמ רעטעפ רעד זַא .טסיזמּוא ןעװעג זיא'ס רעּבָא ,טדערעג עטַאלז עמּומ

 !ןיינ זיא -- ןיינ :טרַאּפשעגנײא לָאמנייא ךיז טָאה עיט
 ליװ ךע ...ײג ,ןייג טסליװ ּוד זַא ,ּוד ,,.?וצ ךעד טלַאה ךע .,,,ייג ---

 רעד ,ןרעטפּול ךיז ןעגנַאגעג טשינ זיא רע ןּוא ,,,טשינ ךע ייג ,ןייג טשינ
 .סױרַא ןּוא דרע רעד ןּופ ןּבילקעגפיוא םיא טָאה'מ זיּב ,עיטָאמ רעטעפ

 ,"טרָא-ןטּוג, ןדמערפ ןפיוא ,לָאט ןקיּפמּוז ןיא ּפָארַא ןגָארטעג
 ןוא רעדניק יד טימ ןעמּוקעגמײהַא ןיילַא עטַאלז עמומ יד זיא דניצַא
 :סיוא זיא לרעּב .הברּוח יד טמיורעגסיוא טָאה ,לגניי ערעטלע סָאד ,לרעּב
 רעטנּוזעג רעגנַאל ַא ןרָאװעג ,רָאי יירד:ייוצ עטצעל יד ןיא ןסקַאװעג
 יװ טקעטשעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,םידי עטסעפ עגנַאל רַאּפ ַא טימ גנּוי
 ןענַאטשעג זיא רע .,,ּברַא עטקילפעצ עצרּוק-ּוצ ענייז ןּופ ןגייווצ ערַאד
 נא רעד ןיא ךָאנרעד ,ןײרַא טנַאה ןייא ןיא ןָאטעג-ײּפש ַא ,לאקסיר ןטימ
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 ןּוא .ּבּוטש רענעלַאפעגנייא רעד ןּופ יינש םעד ןפרָאװעגסיױורא ןּוא רערעד

 :ןוטעג:ײירשעג ַא רעירפ ןּופ קידנסעגרַאפ לָאמעלַא טָאה עמַאמ יד ןעװ

 :רעּביא ריא טָאה ּואו ,םירזממ ,,,? ּואוו ,ּוטסיּב ּואוו ,עיטָאמ ,,,עיטָאמ --
 יד זַא ,ןעעזעג ,טקּוקעגמוא ךיז עילַאװַאּפ לרעּב טָאה -- ,,,ןטַאטנ טזָאלעג

 ןיוש ןענעז ,ָאטשינ ןענעז ענייז ךעלרעטסעװש יד טימ ךעלרעדירּב
 יד ןיא ןָאטעגײּפש ַא רע טָאה ,ּבּוטש ןיא םחנמ רעטעפ סַאצ טרָאד

 : :ןעמַאמ רעד ּוצ טגָאזעג ןּוא טנעה
 וטכיירש סָאװרַאפ ,ןּבעל'כ .,,יירש ,יירש ,,.עמַאמ ,טסיירש ּוד ,,,עמַאמ --

 ךיז קידנקּוקמּוא טשינ ,טעּברַאעג רעטייוו טָאה רע ןּוא --- ,,,לטיּבַא טשינ
 לַאלסיר ןטימ יינש םענעריורפעגנַא םעד טעּבַארקשעג ,ןעמאמ רעד ּוצ
 ןטימ זַָאג יד טשיװעג ,סױרַא ןסיורד ןיא חוּכ טימ ןפרָאװעג םיא ןּוא
 יד ןלעטשוצרעטנוא טליײאעג ךיז ןּוא טנעה יד ןיא ןגיּפשעג ,לּברַא
 .צנעפ יד ןגָאלשרַאפ ,ןויוא םעד ןכַאמ טכערוצ ,לגנערד ַא טימ עילעטס
 טכַאנַאּב ןײגקעװַא ןּוא ץלָאה לקיטש ַא ןקַאהעצ ,ךעלטערּב טימ?} רעט
 םעד לסָאי ,דניקרעטסעוושעג ןייז ,הרוחט לסיּב ַא ןעלדנַאה װעלזַאק;;ןייק
 ;ּבֹרְג לטיה ןטימ ןענַאטשעג ,ןעמוקעגוצ לָאמעלַא זיא ,סמהנמ רעטעפ

 לעב יװ טקּוקעג ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד ,ןרעיוא יד רעּביא טקורעג
 : טדערעג ןּוא טעּברַא

 ףע טלָאװ ,ךעלדניטש:רעייפ ןייק טפיוקעג טשינ טנייה טלָאװ ךע --

 (גקויזדרעמס לקעז ַא טימ ,ּוטסעז ,,,ּוצ רימ טלָאצימ ןעװ ,טפיוקעג טשינ
 ,.ןפרָאװעג טשינ ךעמ ךע טלָאװ

 ןּוא טעּברַא ןײז רעטײװ קידנעּוט טרעפטנעעג לרעב טָאה ,,,ןעגיא --
 ןטכַאלפע;גײרַא רע טָאה טסואוַאּבמּוא ,םענעי ּוצ ךיז קידנקוקמּוא טשינ

 - ;ןושל ןייז ןיא רעטרעוװ עשירַאגניא עדמערפ יד
 ןעגנא -- :טגָאזעג לָאמ עלַא רע טָאה -- ,,.ןעגיא --
 - ,דימּת יװ רעטלעק ןעװעג טנייה זיא ּבּוטש ןיא ,ןעגנַאגעגמײהַא זיא לסָאי
 ףעלגניי ,רעדניק סעטאלז עמּומ יד ,טצייהעגנייא טשינ טָאה עמַאמ יד
 טלעק ןּופ ץענ רעטױר טימ ,ךעלּפעק ענעדנּוּברַאפ טימ ךעלדיימ ןּוא

 ,ןּוטוט רעשיסור רעקיליב 4

 ,ָאי (+
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 עַּפוק ןייא ףיוא עלַא בּוטש ןיא ןענַאטשעג ןענעז ,ךעלזענ יד רעטנוא

 .נּוה ענדעשז טימ ,םּוטש ןּוא ךעלטנעה עטרַאטשרַאפ ,עטָאלּברַאפ טימ

 טסע רע יװ ,ןירַא טעּב ןיא םחנמ רעטעפ םּוצ טקּוקעג ךעלגייא עקירעג
 טליפעג טָאה םחנמ רעטעפ רעד ,ןייּב ַא טעקשטָאמשט ,לּפעט םנופ

 ,לּפעט ןרעּביא ןגיוּבעג רעפיט ךיז ןּוא קילּב רעייז

 יד ,ךָאל םענעלַאפעגניא םעד ןיא טרָאד ןעניואװ יז טעװ ױזַא יװ --
 רימ זיא ייװ .,םימותי יד .,,םערעװ ךעלַציּפ יד טימ הנמלא עמערַא
 .קֹוק ַא ,טייז רעד ןּופ לָאמ עלא טדערעג עמאמ יד טָאה -- .,,ץרַאה ןיא
 .רעדניק עקירעגנּוה עקידנגיװש עּפּיה רעד ףיוא תונמחר טימ קידנעוט

 טלעװ עצנַאג יד ןגרָאזרַאפ סעּפע ּוטסליװ סָאװ ...ןָא ךעטייג סָאװ --
 גָאה -- .,,םענעי ךָאנרעד ,ךעד רעירפ רעסעּב גרָאזרַאּפ ּוד ..,? ַאה ...סָאװ

 ,ןעמַאמ רעד טרעפטנעעג לסָאי

 לסיב א ןעװעג זיא זָאנ ענעקּורט עגנַאל ןייז ,לסָאי ,זייּב ןעוועג זיא רע
 .ַא ,ןהנעט ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ןָא ירפרעדניא ןּופ ,טמּורקעגסיוא
 זהיוחס לסיּב ַא ןעגנערּבמײהַא ןּוא װעלזָאק ןייק ןּפַאכרעּבירַא ךיז ליװ רע

 רעליואוו ַאזַא ,,טשינ רע ןּוא װעלזָאק ןייק ןייג געמ ?לרעּב ,יסָאװ ---
 ..ךיֹוא ךָאנ רע זיא לרעּב יװ גנוי

 .ײּב סָאד ןעמענסיורא טלָאװעג טשינ ,טלקנעװקעג ךיז טָאה עטַאט רעד
 רעדייא ךָאנ ןיוש טָאה עמַאמ יד ,ןשיק ןרעטנּוא ןּופ טלעג ןטימ עלעט

 :סעלסַאי עקידייל עָאלּב יד טימ ןעדַאי ןּבױהעגנָא זיא סעּפע
 עטכער יד ןעלדנַאהנייא ןיֹוש טע'ר ..ֿפָאק ןיימ ףֹוא רחֹוס רעײנ ַא --
 א רימ ךיֹוא .. גנידצלַא ךייא ַאֹּב ןעמענּוצ טשינ ןעד טע'מ .,.הרוחס
 :ַאלּב רעד ןיא טײקמערָא לסיּב סָאד ןפרַאװסיױרא טייג ..,ךרַאּפ לסָאי ,טייל
 .רע ןענעגרהנָא ךָאנ ןּוא הרוחס יד ןעמענּוצ םיא ַאּב טע'מ ,,,ןירַא עט

 ...ץעג

 ?למ טכַאמרַאפ ַא טימ טלכיימשעג טָאה רע ,ןגיושעג טָאה עטַאט רעד
 ןּבלַאה ןייז טימ ןיירַא דרָאּב רעקיטױק רעקנַארק רעד ןיא ןגױּבעגנָא
 טנופ טלעג לסיּב סָאד ןעלסָאי קידנליײצסיוא ןּוא עלעכיימש ןקיכעטש

 ;טגָאזעג רע טָאה ,עלעטייּב
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 ,..ַאנ ,,,אנ ,..ּוטסָא טָא ,..ַאנ ,,,עלעסָאי ,ַאנ --
 יד ! טקירעגּפָארַא ,לקעדּוצּבײל ןיא טיינעגניא טלעג סָאד טָאה לסָאי
 קירטש ַא טימ קילזּוט םעד ןדנוּבעגרעטנּוא ,ןרעיֹוא יד רעּביא עמשטּוק
 רעקיטסָארפ רעסייװ רעקידעקאנק רעד ןיא ןעגגַאגעגקעװא זיא רע ןוא

 ,ןײרַא טכַאנ
 רעד טימ ךיי רעד ןּוא .םייה רעד ןיא ןעװעג טשינ ךיוא ןזיא רעדנעט
 .טרָאװ ַא טדערעג טשינ ,ןגיוושעג ןָא ירפ ץנַאג ןופ ןגרָאמ ןּבָאה ענעדיי
 טקעטשעגנײרַא ,טעּב םנּופ ןכָארקענּפָארַא לָאמעלַא ןזיא רעקנַארק רעד
 טּפַאכעג ,לוויטש עטלַאק יד ןיא סיפ ענעסקַאװאּפ ענרעכענק ענעקורט יד
 :צנעפ ןלעקנּוט םענעסקַאװעגנַא טסָארּפ ןקיאיינש טימ ,ןדנילּב ןיא קּוק ַא
 טסיהעג ,ןײרַא טעּב ןיא ןכָארקעגנײרַא ךָאנרעד קירּוצ זיא רע ןּוא רעט
 ינָא ךעלמורק לטיה סָאד ,ןגוּבעגנָא עצײלּפ יד ,ןציז ןּבילּבעג םּוטש ןּוא

 ,קרַאק ןפיוא טקורעג
 יד טּפַאלקעגּפָא ןײרַא ּבוטש ןיא ןעמּוקעגנײרַא זיא שטשירכ עקלַאכימ
 :ייֵלְק סָאד ,רערעדנַא רעד ןיא טנַאה ןייא ןּבירעג ןּוא יינש םנּופ לוויטש
 :ךּוק עטּפַאּפרַאפ עגנַאל ענייז טלקַאשעג טָאה לכעטיוג עטרַאדעגנייא עג
 .ײלְק ענייז ןּוא זַאנ רעד טימ עצנָאװ ענעכַארקעגסיו: ןַא ןּביוהעג ,טעל
 ,ּבוטש ןיא טקיקעגמֹורַא זייּב קיכעטש ןּבָאה ךעלעגייא ענעקנּוזרַאט ענ
 טגעלפ שטשירכ עקלַאכימ ,דוס םענעפָא ןטכעלש ַא ךיז ןיא ןטלַאהַאּב
 ןקַאהעצ ,רעסַאװ ןעגנערּב ,רעּביטש עשידיי ןיא דימּת ןעײױדמּורַא ךיז
 םיא ןּבָאה רַאפרעד ,תּבש רעטכייל יד ןעמענּפָארַא ןּוא ץלָאה לקיטש א
 .רַאק ַא טּפוטשעגרעטנוא ןּוא רעציירג ַא טלָאצַאּב עניּבזַאר ןיא סענעדיי
 טגעלפ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא .דָאּב ןיא עקלַאכימ טָאה טקיטכע עג .קישז
 / ַא רַאפ עװַאק לּפעט ַא ףיױא הנוק ַא ןייז לָאמ+ עקמחנמ רעד ַאּב רע
 ןצרַאװש ןסיורג ַא גיֹוא ןטימ לופ ןסיגנָא םיא טגעלפ ענעדיי יד .רעציירג
 :עג ,שּולעּפַאק םעד ןוטעגסיֹוא טָאה יוג רעד ןּוא רעריא ןּופ עװַאק ּפָאט
 ,עבכּוזַאּפ רעד ןופ טיורּב עװעזַאר ץרַאװש ,טרַאה טּפעלשעג ,ךיז טמלצ
 רעשיוג טימ ךיוה טעשטּפעלכעג ,טעייקעג ,עילָאװַאּפ ,קיטכעדַאּב ןעקנוטעג

 :טגָאזעג ךָאנרעד ןּוא האנה
 ..עכָארט עש עטײלַאד ,,,עטײלַאד ַאקמעכענעמ --
 טקנעװשעג ,ןיירא רַאװָאמַאס ןיא רעסַאװ לסיּב ַא ןסָאגעגנײרַא טָאה עקמחנמ יד
 ,ןײרַא לּפעט ןיא יוג םעד רעסַאװ:עירָאקיצ עצרַאװש סָאד ןסָאגרעד ןּוא םיא
 טי
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 טליפעגנָא ,זָאנ עקיּפמּוטש ןייז טיירדעג ,טעשטּפעלכעג טָאה יוג רעד
 :טגָאזעג ןּוא עקַאּכַאט ןּופ עטּפַאּפרַאפ ,רָאה ענירג טימ

 ,..רעטיּפ זיא'ס ןבעל'כ ,,,רעטיּב זיא'ס --
 --...שימ .,.סיז ןייז ןיוש טעוו'ס ...סיוא טּוג רָאנ שימ ,,,יישימ ..,יישימ --
 ,טגָאזעג ענעדיי יד טָאה .
 טשימעג ,טשימעג ,לפעל םענרעצליה ןסיורג ןטימ טשימעג טָאה יוג רעד
 ייװ ןּוא טעשטפעלכעג רעטייוו ,טײקצרַאװש רערעטיּפ רעטכידעג רעד ןיא
 טהנעטעג ןּוא ןַאנ יד טיירדרַאפ רעדיװ ,לּפעט סָאד ןסיגרעד ןםייהעג רעד

 ;סנייז
 ,,,רעטיּב זיא'ס --
 ,ענעדיי יד טגָאזעג טָאה --- .,..יישימ ,,.יישימ --
 ,,יישימ יש

 עג ךיז טָאה רע ,עיװָאלַאהזעּב ַא ןזעועג ןעקלַאכימ ףיוא ןיא דניצַא
 טליקעג ,תוברּוח עטעיינשרַאפ יד ןשיװצ עניּבזָאר ןיא ןײלַא רענייא טיירד
 לװיטש עטיירדעצ עסיורג עטקילפעצ ענייז טימ יינש םעד ןגָארטעג ,ךיז
 ענימג רעד ןיא שמש ַא יװ ךיז טיירױעג ,ןײרַא רעּביטש עשידיי ןיא
 קנעש ןיא ןעלחר ּוצ ןעגנַאגעג ,סערַאדַאּפסָאג עטיירּב ,עכייר יד ןשיװצ
 רעױא ןַא טלעטשעגרעטנוא ,ןײרַא לּבלעװעג ןיא ןיקסנָאלּבַאי ּוצ ,ןײרַא
 ,דייר עּבלַאה ערָאלקמּוא למעזעג ןקיקניטש ןקיכיור םעד ןיא טּפַאכעג ןוא
 ,רענלעז ןּוא םיוג עשינעטּור ערוּפש יד ןּופ רעליימ יד ןיא עטעּבלוּפעצ
 ןסעגעג ,עיצילַאג ןיא ָאד ןקַאילַאּפ יד טימ המחלמ טריפעג ןּבָאה סָאװ
 רעײז טימ טלהקעג ךיז ןּוא ריזח םענעצלַאזעג ןסייוו דימת יװ רעמ
 ,ץכעוט םעד טימ ןּוא ןצעגערנ יד טימ ,הכולמ רעייז טימ ,עקיטילַאּפ
 טרעה ,עניַארקוא ןיא ,טרַאד ,,,עניּבזָאר ןיא ַאד ןּוט ןעמענ ףרַאדימ סָאװ
 טרעה'מ ?סָאװ ָאד ןּוא סעדישז יד ארולטעּפ ןיוש טעליוק ,ןעמ
 סָאװ ףיוא ןּוא ןעװ ףיוא טשינ טײטשרַאפימ ,,,טשינ טעזימ ןּוא טשינ
 ,רעזײק ןייק ָאטשינ ,ןצענערג ןייק ַאטשינ ,.,עניּבזאר ןיא ָאד טרַאו'מ
 יד טימ ןוט ןעקימ .סרעייז זיא ץלַא ,סעקַאירטסיױא ןייק ,םיצירּפ ןייק

 ףרַאד 'מ ..,ןדיי יד ,טלעג עצנַאג סָאד ןּבַאה ןדיי יד ןּוא ,ליוומ סָאװ ןדיי
 י,טלעג עצנַאג סָאד .,,גנידצלַא ןעמענּוצ ,,,ןליוקסיוא עלַא ייז

 טשרָאדעג ,ךיֹוּב ןיא טמערַאװעג טָאה ריזח רענרעצלַאזעג רעסייוו רעד
 .קערש רענהפרט טימ דימּת יװ רעמ טקעמשעג ןּוא ןפנָארּב ךָאנ -

 אלפסי רנאמאפלל - יה
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 רעד טימ ןסעּומשרעּביא לסיּב ַא טנייה ןעמּוקעגנײרַא זיא עקלַאכימ
 .נַאל יד טימ טעּבָארקשעג רע טָאה קיּפמוטש .ןינע ןקיזָאד םעד עקמחנמ
 :עג ,עגײז סעלדוק עטפַאּפרַאפ עגנַאל יד לגענ עפרַאש ,עצרַאװש ,עג
 :ערעה עטּפַאּפרַאפ ,ענירג עטלּוּפעגנָא יד טימ זָאנ עקיּפמומש יד טיירד

 : שינערעהּוצנָא סעּפע ןבעגעג ןּוא ךעל
 ,..עניּבזָאר ןיא ָאד ןייז סעּפע טעוװ'ס ,ןגָאז ןשטנעמ ,,,טישטזאק עדול --
 סעדישז יד .,ןטרַאװ טשינ ןעמ טעװ רעגנעל .,.ןּוט סעּפע ךיז טעוו'ס

 ...ןייג ןּבעל'כ ,,,עינ עמה:יּב ,..טלעג עצנַאג סָאד ןּבָאה
 טימ ץלָאה סַאנ לקיטש ַא לעװש דעד ףױא ןטלָאּפשעג טָאה עקמחנמ יד
 ױג רעד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יז ןּוא קַאה רעקיּפמּוטש רעד
 סָאװ ,ןסוטשעגנָא ךיז טָאה טעּב ןיא רעּבָא דיי רעקנארק רעד ,טדער
 ןיא ןּוא לָאּפָאנרַאט ןיא זַא ,טסּואװעג טָאה םחנמ 'ר ,,.טניימ רענעי
 ןדיי ןגָאלשעג ,ךעלבלעװעג עשידיי יד טּביױרעצ םיוג ןּבָאה וועשטָאלז
 סָאװ .ןדיי ןעמ טעליוק ,ןעמ טרעה ,דנַאלסּור ןיא טייװ ץעגרע טרָאד ןּוא
 -ַאֹּבַא טליפעג טָאה די רעד !סָאװ ,טלעװ רעד ףיוא סעּפע ךיז טּוט
 יד .קיטעמּוא ,ענשטּוקס ןעוװעג םיא זיאיס .לסיב ַא ןדער ּוצ שינעפרעד
 טשיג ןּוא רעדנעס טשינ ,םיײה רעד ןיא ןעװעג טשינ ןענעז רעדניק

 ןלעטש .,,ּואװ רָאי רעטּוג רעד טסײװ ,ןעװעג ץעגרע ןענעז יז ,לסָאי
 סָאװ ,עקנַארק יד ןּופ רעגייטש רעד זיא'ס יװ ןּוא ,,.ןּבעל סָאד ןייא ץעגרע ךיז
 ײז ַאּב ןעמענ עטנוזעג יד ךיילג ,הלוח:רקבמ יז זיא'מ זַא ,ּביל ןּבָאז
 יימ סָאװ ,ןדירפּוצ דניצַא ןעװעג םחנמ זיא ,תאלח לסיב ַא ּוצ טלָאמעד
 טהנעטעג ,טדערעג טָאה רע ,ןירַא ּבוטש ןיא ןעמּוקעגנײרַא זיא עקלַאכ
 ;רשוי ןּוא טייקיטכערעג ןגעוו לֹוק ןכַאװש ,ןכעלקירעזייה ,ןטיירּב ןייז טימ

 ּ!רעויײק ןק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טגָאז רעװ ?סָאד סעּפע טסייה סָאװ --
 ,ןגיל ַא טכַארטעגסױא טָאהימ

 רָאג ןענעזס ..ָאטשינ זיא -- ָאטשינ זיאס זַא ,טגָאזמ זַא --
 :לַאכימ טָאה -- .,,רעגלעז ערעזדנּוא ,עטסטלע ערעודנּוא ,,,ערעזדנוא ָאד

 / .סנייז טהנעטעג אק
 טּפַאכעגרעטנּוא דיי רעד טָאה -- ,,,טשינ ײטשרַאפ ךע ,,?ױזַא יװ ---
 ,.יערעזדנּוא ,ערעייא טסייה סָאװ ,ןסעּומשקירּוצ רָאנ רימָאל --- ץיה טימ
 ,./סָאװ יצ ,טלעװ ַא רקפה סעפע זיא'ס {סָאװ ,סָאד סעּפע טסייה סָאװ
 יא

 טיי
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 .יטשינ ײטשרַאפ ךע ,טּבױר'מ ,טעגרה'מ ,טגָאלשימ סעּפע טסייה סָאװ
 סטכעלש סעּפע ןלעװ םיטַאּבעלַאּב ערעזדנוא .,3 סָאװ יצ ,עגּושמ ןיא'מ

 .ןּבילּבעג ןגיװשטנַא זיא רע ןּוא ...ּונ ּונ ,.,עניּבזָאו ןיא ןדיי ןוט
 רעד ןָאטעג גָאז ַא םיצּולּפ יוג רעד טָאה--.,.ַאקמחנמ ,עי עד אװַאק ַא --

 ,ןײרַא עצײלּפ רעד ןיא עקמחנמ

 .יִּפ ַא רַאפ לדנער ַא טיגימ ןעװ ...עװַאק טנייה טסָאה ּואװ ? עװַאק --
 יד טרעפנעעג טָאה -- ...עװַאק רָאג רידַאנ ...ָאטשינ זיא ,עירָאקיצ לצ
 רעד ןיא סמערַאװ ?סיּכַא ךָאנ טּפַאשקנעּב עצנַאג רעד טימ עקמזנמ

 ,טייפ עטלַא ןשיװצ טייקליטש-ּבוטש רעיור רעקיטעמוא

 רע טָאה ךָאנרעד ,טרעלקעגכָאנ ,ןגיושעג לסיּב ַא טָאה יג רעד
 ;טגָאזעג

 ...ןליוקסיוא ןעמ טעװ טעקַאדיש- עניילק ענױזַא טָא ...ָאװ עקַאט טָא --
 ןעמ יװ ,דרע רעד ּוצ קירעדינ טנַאה רעד טימ ןזיװעג טָאה רע ןיא

 ,רעדניק עניילק טניימ'מ ןעװ ,ךעלנייוועג טזייוו

 ןיוש לסיּב ַא ןוא,,קידנרעוו ףןיילּב ,דיי רעד טגָאזעג טָאה -- ,,,עַּב ,,,ע --

 : דרָאב עטרַאה עפַאלש יד קיּביילגמוא קידנזַאלּפָארַא ,ךעלזגורּב

 יעג ןיוש ןעמ .טָא ,.לרע ןטימ סָאװ סעּפע רע טהנעט סָאװ ,,.עֹּב ---

 סימ ןהנעטסיוא ךיז רָאנ ,ןּוש ּוצ סָאװ טשינ ןיוש טָא .,,דיי ַאזַא ןעז

 ...שטשירכ עקלַאכימ טּפַאטרעד ...ןעקלַאכימ

 / םּוצ ןַאמ ריא ףיוא ןּוטעג קּוק ןעמורק ַא טייז רעד ןּופ טָאה ענידיי יד
 רעד טימ ןיירַא לצעלק ןסַאנ ןיא טקַאהעג רעטייוו טָאה יז ןּוא ּוצ-טעּב

 ,לעװש רעד ףיוא קַאה רעקיטמּוטש
 סָאד סיוא:יצ ַא ןּוטעג רע טָאה ךָאנרעד ,ןגיושעג רעדיװ טָאה עקלַאכימ

 :עגּוצ ,ןעיירק םּוצ ןיכמ ךיז זיא סָאװ ,ןָאה ַא יװ סנייז לּפעק עטַאלדּוק |
 ןעמערָא םנופ עקשירקָאּפ יד ןוטעג:ּביה ַא ,לכעק ןקידרעכיור םּוצ ןעגנַאג
 טשטעוװקעגוצ קיטכעדרַאפ ַא טימ ןיהַא קידנקיקנײרַא ןּוא לּטעֶט ןרעדרע

 :טגָאזעג רע טָאה ,לגייא
 ..?ַאה ,עקמחנמ ,ָאד סעּפע ּוטסכָאק סָאװ .,?סָאד זיא סָאװ ןּוא - ,ּונ --

 ,..?ּפָאט ןיא ָאד
 רעד ןיא ןוטעג ירְּבַא יז טָאה'ס ,םיִלּכ יד ןּופ סױרַא זיא ענידיי יד

 טיי
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 עָאלּב עגנַאל יד ,טרעטיצעג ןּבָאה ןּפיל עָאלּב עניד יד .ּפיר רעטעּביז
 ;ץיּפש ַא טימ ןגיוצעגפיוא ךיז טָאה זָאנ

 ...1 סָאװ ,רעהַא סעּפע ּוטסמּוק סָאװ ,,,שטשירכ עקלַאכימ ,ּוד רָאנ רעה --
 רימ ...קיּפ עשטמהרבא ּוצ ,סלקָאי עלהוח ּוצ ,,,ייג ,םידיגנ יד ּוצ יג
 ..ןַאמ רעקנַארק רעד ,רימ רע טגיל טָא ,עז ַאנ .טײל עמערָא ןענעז
 יז טָאה קידנדער -- ,,,ייג ,םידיגנ יד ּוצ יג ...טעּב ןטױט ןפיוא טגיל
 :סױרַא ,עצײלּפ רעד ןיא יוג םעד טּפּוטשעג ןּוא ריט יד טנפעעג ענידיי

 :סיורַא לעװש רעד רעּביא םיא טּפּוטשעג
 עניימ רַאפ ,,.ןַאמ ןקנַארק ןיימ רַאפ ,..רעזיילסיוא ןַא ,,,רעזײלּפָא ןַא --

 ...רעדניק
 ןרָאװעג ליטש ןיא ּבוטש ןיא
 טליפעג ךיז טָאה טייקלקנּוט רעטקירדעגפיונּוצ רעכעלטכַאנרַאפ רעד ןיא
 טסָארפ רעד ,יינש ןקיזויא טימ רעּבערג ןָא ןסקַאװ רעטצנעפ יד יװ

 ,טכַאנַאּב ףיוא ךיז טקרַאטש |
 ןַא זיא'ס ,למייל ןיא לטכיל סָאד ןדנּוצעגנָא טשינ טָאה עקמחנמ יד
 רעקנַארק רעד ,םייה רעד ןיא ָאטשינ יװ-ייס ןענעז רעדניק יד ,הריבע
 לוװיטש עטלַאק יד טקעטשעגנָא ,טעּב םנופ ןכָארקעגּפָארַא רעדיװ זיא
 ןוא קילזווט ןיא ךיז טליהעגניא ,סיפ עטרעצעגסיוא ענעקּורט יד ףיוא
 םענעריורפעגנָא ןיא ןרעיוא עטציּפשעג עכַאװ טימ ןקּוק ךיז טלעטשעג

 ;ןײרַא לּבײש ןדנילּב
 ...לסָאי ָאטשינ --
 ..לסָאי ןייק טשינ טרעה'מ ןּוא לסָאי ןייק טשינ טעז'מ --
 ,יוא ..ןטייצ עקיטנייה הסנרּפ ַא ...רעדנעס טשינ ןּוא לסָאי ָאטשיג --

 ,.,לינעטַאג
 ,לקניװ ןיא עּבּורה רעד רעטנּוא רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג זיא עגידיי יד
 ןיא ןּוטעג.ץפיז ַא לָאמ עלַא טָאה יז ןיא ךיוּב ןפיוא טגיילרַאפ טנעה יד
 טָאה סָאװ ,ןירַא טייקירעיורט רעיור רעלעקנּוט רענעמּואװשרַאּפ רעד

 :טימעג ןיא טליקעג קיקערש |
 ..ליגעטָאג ,יוא --
 :עג ,ץעגרע ךיז טעּפַארד רעקנַארק רעד יו ,ענידיי יד ,טרעהעג טָאה יז ןּוא
 ףיוא ךיז טעּפַארד ,זיה:רָאפ ןיא סױרַא םיצּולּפ טכירק רע יו ,טרעה
 ךאנרעד ,טיּפש ןּוא טצכערק ,טעקַארכ ,ףױרַא םעדיוּב ןפיוא רעטייל רעד
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 י.צנעפ םענערױרֿפעגנָא ןלעקנוט םַאּב טלעטשעגקעװַא קירּוצ ךיז רע טָאה

 רעטצניפ רעד ןיא טרעטנָאלּפעג ,טרעטנַאלּפעג קידנגיײװש:ליטש ןּוא רעט
 .רַאפ ןטרעטנַאלּפרַאפ ַא רעגניפ עטיוט ענעריורפרַאפ עגעקורט יד טימ

 ...קירטש עטלַא טניּב ןטּפינק :

2 

 ּבױש ענעלָאטשירק עקיצנַאלג.טלַאק עקידכעלייק עטסַאפעגנייא ןַא י
 .הפרש ,יינש ןקיצנַאלג ןסייו ןרעּביא קירעדינ ןעגנַאהעג ןּוז יד יא ||
 ,טענימעג ךיז טָאה טייקסייװ יד .טסָארפ ןקיזיּפש םענעקּורט טימ קיד
 ןייפ ןּוא ןיד טָאה טסָארפ רעד ןּוא ןגיוא יד ןיא טרעטיצעג ,טדנעלּבעג
 עקיצנַאלג:ץרַאװש סרעדנעס רעטנּוא טלדיפעג ,טעּפירקסעג עלעדיפ ַא יו

 ןיש ירפ רעד ןיא טנייה סרעדנּוזַאּב טָאה רע סָאװ ,ךעלעוויטש ענייש
 טהוּכעג קרַאטש ךיז טָאה רעדנעס .,ץנַאלג ןשירפ ןגנּוי ַא טימ טצוּפעגּפָא
 ןּופ טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ ,ענייז ךעלעוויטש ענייש עקיזָאד יד ןיא
 רָאנ ןּוטעגנָא ייז טָאה רע ,ריציפַא ןַא ַאֹּב ץעגרע טנחקלעגּוצ ,רענלעז יד
 יד טשיװעג ,טשרעּבעג ,ייז טצוּפעג ,ןסיורד םענעקּורט םענייש א ןיא
 .געטש רעייז ןיא ךיז טלגיּפשעג ןּוא לּברַא ןטימ ךעלעקוװעלַאכ עטרַאה
 ,עגיּבזָאר ןיא ,טײקנפרָאװרַאפ רעטייו רעד ןיא ָאד טָאה סָאװי יץנַאלג ןקיד
 עסיורג עטײװ יד ןיא ןּבעל םענייש םנופ ץנַאלג ןכייר םעד טלגיּפשעגּפָא

 ,טעטש
 ,ןעװעג יא רעגייטש ןייז יװ ,םײהַא קנעש סעלחר ןופ ןעגנַאגעג זיא רע
 ןא ףיוא טקּוררַאפ לשּולעּפַאק ענירג סָאד ,טקערטשעגסיוא ,,טכיילגעגסיוא
 ץיּפש ןייא ,זדלַאה ןפיוא ןפרָאװרַאפ זיול לקילַאש ענילָאװ סָאד ,רעיוא
 ,.עציילפ רעד ףיוא עלעטנעמ ןייז ןּופ לַאנש ןיא טקעטשעגנײרַא ןופרעד
 זָאנ ענעגיוּבעג יד ,טסָארפ ןקיטכיל ןיא טמַאלפעג טיור ןּבָאה ךעלקעּב יד
 :כַאנ טָאה לקניו:ליומ ןיא ןּוא ץיּפש םַאּב ךעלָאלּב לסיּב ַא ןעוװעג זיא
 ךױר םעד ןעעז טנעקעג טשינ טָאה'מ סָאװ ,לרַאגיצ ַא טקעטשעג קיסעל

 : ,טייקסייו רעדנדנעלּב רעד ןיא ןופרעד |

 ,,,לגניי ליֹואו א --
 ,עדיי יד ןעניגרַאּפ טשינ ןּבָאה -- לגניי ַאזַא רעּביא ןכַאמ ּוצ הכרּב ַא --
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1 

 טקיוקעגכָאנ םיא ןּבָאה ךעלדיימ ענעסקאוורעד יד ןּוא ,,.עניּבזָאר ןיא סענ

 ; ךעלעקילּב עקיטסולג טימ

 .,,רזממ לרעדנעס --
 יעד יװ טקנוּפ ,רזממ לרעדנעס :עניּבזָאר ןיא טגָאזעג ץלא ךָאנ טָאה'מ
 ַא טימ קידנוּבַאקַאמ רעסעװרָאּב רעניילק ַא ןעװעג ךָאנ זיא'ר ןעװ טלָאמ

 נָא לּופ סענעשעק יד ;טעּפַארדעצ קיּביא םינּפ סָאד ,קישַאד םענעכָארּבעצ

 .בירש ַא ,עלעקשיּפ ַא ,ךעלרעסעמ ,ןכַאז ענייש ,רענייטש טימ טקַאּפעג

 ,ןפָאלעגמּורַא רע זיא עלעטשרעּב לקיטש ַא ןּוא לציּפש-רַאגיצ ַא ,לדנעּפ
 ןּוא ךעלגניי יד טימ ךיז ןגָאלשעג ,רענטרעג עשידיי ןיא סעקטיּבז ןּוטעג

 טימ ענעריושעגמורק ,ךעלּפעק עטַאװעכרַאּפ ןּופ ךעלטיה טּפַאכעגּפָארַא

 ,צלַא טרַאנעגסיֹוא ןּבָאה ךעלעגייא ןעקידנפיול עקידנעלקניפ ענייז .ּפערט

 קעז יד ןיא טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,רעכעל יד ןּופ ,טדערעגרעּביא ,גניד

 עשעיוג ןּופ ךעלעיירש טפירשעגּפָא ,לּפע טנחקלעג רע טָאה ,קרַאמ ןיא

 ןַאנ רעד ןיא םעגעי ךיילג קידנליצ ,רענייטש ןפרַאװעג ןּוא ךעלרופ

 ,ןפַאלטנַא ןּוא ןפָארטעג ,ןײרַא

 ַאזַא טשינ טנװַאד ןענעװַאד .,.ןייג טשינ ןעמ ליװ ןיירַא רדח ןיא --

 ..ןופרעד ןסקַאװסיױא טעוו'ס סָאװ ,רעגייטש ַא טגערפ ...גנּוי רעטנּוזעג

 ,עמַאמ יד טדערעג טָאה -- .,.ּפָאק ןיימ ףיוא טסקַאװ עלירמַאה ַא ,וג ַא

 ,םיצקש עסיװרָאּב עטַאשט ַא טימ ןעלדנַאה קידנעטש ןרעדנעס קידנעעז

 ךָאנ טקנעדעג רעדנעס .ןּבױט ,ךעלעגיפ ײז ַאּב טלדנַאהעג טָאה רע
 ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,?כייּב ןעָאלּב ןטימ ּביוט עָארג ,עסיורג יד
 ןפיוא ןכירקפױרַא טגעלפ רעדנעס .ןעװעג סָאד זיא "רע, ןַא

 ,ןטרַאװ ןּוא םעדיוּב ןפיא ךיז ןטלַאהַאּב ,"רעג םעד ןוָאלכָאנ ,ךַאד

 רעטנוא טכַארּבעגטימ ןּוא ןגױלפעגמײהַא ןעמוקעג "רע, רעד זיא דלַאב

 ,"יז, יד טּפַאכעג טָאה רעדנעס ,ןּבױט סנרַאדנַאשז יד ןּופ *יז, ַא ךיז

 .כָאנ ןטימ בױט עטעליקעג יד טפיוקרַאפ ןָּוא טחוש םּוצ יז ןגָארטעג

 ,זָארטש ןפיוא םידיגנ יד ַאּב רעציירג יירד רַאפ לּפעק ןקיטּולּב ןקידנעגנעה

 ..רזממ לרעדנעס ,טחוש םּוצ "יז, ַא ןגָארטעג רע טָאה גָאט עלַא

 לעמ לרופ ַא טצרַאװשעגרעּבירַא ,רעדנעס ,ךָאװ עטּוג ַא טַאהעג טָאה רע

 .עַּפ עמּומ רעד ַאּב ןסעגעג .ה"ּב טנידרַאּפ ןּוא טפיוקרַאפ ,װעשטָאלז ןייק
 ןפנַארּב ןעקנּורטעג ,סעקּפוּפ ענעזנעג ,ענעטָארּבעג לסעגרעטנּוא ןיא יס

 קידנצײג .סעסקיש טימ לּביטשרעטנּוא ןכעליירפ ןיא טרָאד טצנַאטעג ןּוא



 ּױצ ןעװעג םענעגנָא ןרעדנעכ זיא ,ןסײּבנָא ןסע םיהַא ױזַא .דניצַא
 "ר ןָאט קנּואװ ַא רע טעװ ןענעװַאד םַאּב ירפרעדניא תּבש זַא ,ןטכַארט
 ץרַאטש טָאה רעדנעס .ךרּבש-ימ ַא ןכַאמ םיא לָאז רע ,טחוש םעד ןנתנ

 : ןוגינ ןכעלרעייפ ןקידנעגניז םעד ןרעה ּוצ ּביל
 ,,רי--ט--פמ םח---גינ 'רּב רעדנעמ 'ר 'רמ ן--ת---חה רוחּבה ד--ו--ו--מעי --

 צקילײה יד ץיּפש:תילט ןטעװעצלַאמטרַאפ ןטימ שיװ ַא טוט רעדנעס
 'ר זַא ןּוא ,הכרּב יד טלטיורענ.ליטש טכַאמ ,טרָאד שּוק ַא טוט ,הרֹוּת
 רעסײװ ,רעניש ןיז טימ ךרּבשיימ םַאּב ךיז טגייּב טחוש רעד ןתנ

 :גידנגָאז ,דרָאּב
 :רעטיצ : ליטש רעדנעס טגָאז ..ר--ר--ר--ד ---נש ריבעב --
 רעקילײה רעד ּוצ ןדיי םנּופ טּפַאשּביל ןוא ץלָאטש ןצנַאג ןטימ קיד

 : הרוּת
 ..,םינֹורק הרשע --
 ַא ףױא ךיה ןתנ 'ר סיוא טגניז -- ,ף--ס--כ םינורק הרשע --

 ,ךעלטייד ןרעה ןדיי לכעלּוש עצנַאג סָאד זַא ,לֹוק

 ריח ! .היחמ ַא ...ַא
 ! קאדישז ,יַאטס --
 .םּוא טשינ ךיז טקוק ,ןַאּפש עכיג טכַאמ רעדנעס
 רעד רעטנּוא קירעזיה טרענּוד -- ,..שטַאמ לָאװט --י/ .,,יַאטס --

 ןיא ןרָאװעג רעטצניפ םיא זיא ,טקּוקעגמוא ךיז טָאה רעדנעס זַא .עצײלּפ

 ויּב לטנַאמ ןגנַאל ַא ןיא רעטיירּב ַא ,רעסיורג ַא ,קַאזָאק ַא .ןגיוא יד

 ןטיירּב ןרעטנּוא ךעלעגייא עטכעלש ,עניילק ,עזייב טימ ,סעטַאיּפ יד ּוצ

 'קערש ַא יװ ןעזסיוא םיא טכַאמ סָאװ ,ּפָאק ןפיוא קידָאּפס םענרעטּופ

 "רַאפ טָאה סָאװ ,*ץֵערּוילטעּפ, רעטשרע רעד .,.ףלָאװ ןעטַאלדּוק ןכעל

 יד ףױא קוק א טּפַאכ רעדנעס ..,עניּבזאר ןייק זיּב שזַא טעשזדנָאלּב

 סָאד טסּורּב רעד ףיוא טציירקעגפיוא ,לטרַאג ןיא םענעי ַאּב סענַארטַאּפ

 רעװלָאװער:רעטילימ ןרעװש ןסיורג םעד ןּוא לדייש ןיא רעסעמ עגּנַאל

 .ןדנעל יד ףיוא
 םעדיוּב ןפיוא םייה רעד ןיא ןטלַאהַאּב ןגיל םעניוזא טָאה רעדנעס

 טָאה ךיז ַאּב רעּבָא ...רענלעז יד ןּופ טכַארּבעג .,,עװקַארק רעד רעטנּוא

 .ייענעשעק ןיא לקיּפינק ענרעזייא עניילק סָאד ..,טשינרָאג רע
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 ןערט'כ ..רעכיג ,רעהַא ייז ּביג .,.לויטש יד ,קָאדישז ,סױא יט --
 ..,ךיוּב םעד ףיוא ריד |

 יטש עקיצנַאלג עניש יד .ךיוּב ןיא ןרָאװעג טלַאק זיא ןרעדנעס
 ןּוא ךיילב טרעװ זָאנ ןייז ..טּוג טשינ זיא'ס +ןעמ טּוט סָאװ ? ךעלעוו
 ,עלעוויטש ןייא עילָאװַאּפ טיוא טוט ,ןָא ךיז טגייּב רע .טיור רעדיװ דלַאּצ
 עלעוװיטש ןרעדנַא םַאּב עילָאװַאּפ ךיז טערָאּפ ,טנַאה ןייא ןיא סָאד טלַאה
 ןכעלשטנעמ ןיא קילּבנגױא רעטנכערַאּבמוא רענעי טמּוק םיצולּפ ןּוא
 ַא טּוט רעדנעס :ןיײז ּוצ ריקפמ טיירג ךיז זיא'מ ןכלעוו  ןיא ,ןנעל
 ,סופ ןפיוא עלעוויטש ןייא טימ ןגױּבעגנָא ןפיול טּפַאכ ,רעטנוא:גנּורּפש
 ןרעטיול ַא קידנרעהרעד ,טפיול ,טפױל רע .טנַאה רעד ןיא ערעדנַא טָאד
 רערָאלק רעד ןיא ךיז טלדיירד סָאש םנופ גנַאלקּפַא רעד ,קַאנק ןצרוק
 טול ,יינש ןיא ךיוּב ןטימ רעדינַא ףרָאװ ַא ךיז טּוט רעדנעס ןּוא ,טּפּול
 ףעדיװ ,רעטייװ טפיופ ,ףיוא ךיג טייטש רע ,רענלעז יד ןּופ םיללּכ יד
 ךעלעװיטש יד !ןינ ...רעדינַא ךיז רע טפרַאװ רעדיװ ןּוא קַאנק ַא
 .ײּב יד ןיא םיבלּכ יד קנערק עטּוג ַא ...רעדנעט ,ןּבעג טשינ רע טעװ
 ,ךעלעגייא עקידיירפ ,עקיצנַאלג טימ ,טמַאלּפרַאפ ,םעטָא ןָא .,.ןײַא רעכ
 סָאד ,סּופ ןפיוא עלעוויטש ןייא טימ ןיירא ּביטש ןיא ןײרַא רע טלַארּפ

 .ייבש טימ ץָאז ןלּופ ַא ,טנַאה רעד ןיא ערעדנַא
 2 : ,,ןפערט סָאד לָאז קַאלש ַא --
 ַא ןעװעג זיא'ס ,ןּברּוח ַא ןעװעג ןיא לּביטש ןעיר ,ןטלַאק ןיא
 יד ,ןּתּוומ רעד .ןשטנעמ עטָאלּברַאפ ,עטצלעּפעגנָא טימ ּבוטש עלופ
 ךימּת יװ זיא עקלע .סעטַאלז עמּומ רעד לרעּב ןּוא עקלע ,עטתנתוחמ
 .עג ךעלקעל יד ,לכעקַאי ריא ןיא טליפעגסיוא ,טמעקרַאפ ןייש ןעוועג

 ,ןייש טלזיירק
 .ַאטשעג זיא סָאװ ,?סָאי ןתח ריא ןקּוקּוצנא טשינ טימעג ךיז טָאה יז
 .גּוא טָאה סָאװ ,לגנערד ןיא עציילפ יד טרַאּפשעגנָא ,ּבּוטש ןטימ ןיא ןענ
 .עגּפָארַא לטיה ענעשיומש סָאד ,עילעטס עגעטלָאּפשעג יד טרַאּפשעגרעט
 טזָאלעגּפָארַא ,ןגיוצעגסיוא-ָאלּב זָאנ עגנאל יד ,ןרעיוא יד רעּביא טקור
 סעטַאמש עקיאימנש ןיא טלקיווראפ ,ןריורפרַאפ סיפ יד ,דרע רעד ּוצ
 סעטַאמש עקיאינש יד ןיא טצנַאטעגרעטנּוא טָאה רע .לװיטש ןָא
 ;עגָאלשעגרעטנּוא עָאלּב סָאד טשטעווקעגּוצ ,ןרעדנַא ןפיוא סופ ןייא ןופ
 טנעה עיור עטיור ,עטרַאטשרַאפ יד ןיא טכיוהעג ,טכיוהעג ןּוא גיוא ענ
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 ,טיוט ןעװעג ןטלָאװ ייז ךיילג ,רעגניפ יד ןריר טשינ ןָאקימ סָאװ ,ןײרַא

 ,טליצרעד לרעפ טָאה ,לװיטש יד ןסירעגּפָארַא םיא טָא'מ --

 ןוש טָאװ רע ..טּפַאכעג ןעמ טָא םיע ןּוא ןפָאלטנַא ןיּב ךע --
 ןעמונעגוצ ,טּפאכעג םיא ןּבָאה םיבלּכ יד .לסָאי ,קסע טכער ַא טַאהעג
 :ַאלז ןיא טפיוקעג רע טָאה סינ קַאז ַא -- הרוחס קאז םעד םיא ַאּב
 רעיש ןּוא יז ועמונענקעװַא ,לװיטש יד ןּוטעגסיוא םיא ןּבָאה --- וועשט

 ,טעגרהרעד טשינ םיא
 עמַאמ יד ..ץרַאה ןיימ ןיא רעסיורג 'ַא ןימ ןזיא קיטיײװ ַא --

 :סעלסאי עקידייל יד טימ טעדַאיעג ,טעקיָאעג ,טצכערקעג טָאה
 ןשטנעמ' ןּוב ..םחנמ ,ּוצרעד סעּפע וטסגָאז סָאװ .,,םחנמ ,וג --
 .ַאר רַאֿפ עטצעל יד ןעמענטג ..,ןשטנעמ ,ּוצרעד סעּפע ןעמ טגָאז סָאװ
 .ןטיוט ןפיוא רימ רע טגיל ָא טָא .ןטַאט ןקנַארק םַאּב ,ןטַאט םַאֹּב שינ
 טָאה ןעלרעּב ,,ןײרַא עטָאלּב רעד ןיא ייז ןפרָאװעגנײרַא ןּוא ,,,טעּב
 .טנַא שָאקַאי זיא לעב ..ןעלרעּב ,טּפַאכעג טשינ ׁשָאקַאי ןעט

 ,,,לרעּב ,ןפָאל
 טָאה סָאװ ,ןרַאצ םעד ןטלַאהנײא טנָאקעג טשינ טָאה עמַאמ יד
 וצ ןפָאלעגּוצ זיא יז ,ןפיל עָאלּב עמערָא ,עניד יד ףיוא טרעטיצעג
 ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,טלָאמעד יװ טקנוּפ םיא טָאה ןּוא ןעלסָאי
 עלַא טימ ןוטעג ּפינק ַא ,זָאנ רעד רעטנוא ּפמָארטס םענירג ַא טימ לגניי

 :טנַאה רעד ןיא תוחוּכ
 ךעלע סָאװ .,ּפָאק ענדיּב ןיימ ףיוא םלוג רעסיורג ...ּוד ,םלוג ּוד --

 - - ..סָאװ ,ריד טימ ןוט
 ףיא ןפַאלעגפױא טרָאד ףֹּכיּת זיא קעלפ רעָאלּב ןּוא . ןיורּב ַא
 יד ןעװ ,ןרָאי עגנּוי יד ןיא ,טלָאמעד .טנַאה רעקיטיוק רעטרַאה סלסָאי
 טרָא ןפיוא ןּביילּב ןיטש רע טגעלפ ,ןעלסָאי ,ןּפינקעג םיא טָאה עמַאמ
 ,ןיצ עשידרעפ עלעג ,עטיירּב ענייז טימ קידנענייװ ,ןעלכיימש ןּוא
 רע ,ןוטעג ייװ םיא סָאד טָאה רעּבָא טנייה .טרַאעג טשינ םיא טָאה'ס
 ,רענײז הֹלֹּכ רעד רַאפ ךיז טמעשעג ,לסָאי ,טמעשעג ךיז טָאה

 | ...ןעקלע רַאפ
 יד ןוטעג.טלעש ַא לסָאי טָאה .,ּוד ,ןירעגערטרעסַאװ .ּוד ,,,ּוד - --

 4 יי ייייייי ימי
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 ןגױא עזייב ענעקנוזרַאֿפ סעמַאמ רעד ןיא ץידנזיּפשנײרַא ,ןעמַאמ

 ןופ רעצ םעד ,רעצ ןקידנגָאנ ןעמוטש לּופ ,קילּב ןקיּפמּוטש ןייז
 ,..םייח.ילעּב יד

 ץטָנט רעד רָאנ ןּוא טהצעעג ,ןגירשעג ,ןטלָאשעג ,טדערעג טָאה'מ

 טדערעג טשינ ,ןגיושעג ןּוא גנידצלַא טרעהעג ,טעּב ןיא ןסעזעג זיא

 .קידנעטש ןייז ,םּורק ליומ ןטסערּפעגפיונּוצ ןטימ טלכיימשעג ,טרָאװ ַא

 יעג ןֹוא ןיירַא דרָאּב רעקיכעטש רעד ןיא לכיימש ןקיכעטש ןּבלַאה
 ,ןגירשעג ,טרעגוגעג טָאה סָאװ ,ןיירא ?מעזעג ןקידנעיירש ןיא ןגיווש

 | .זדנעג עטַאשט ַא יװ

 סָאװ ..טלַאװעג .,ןטעּב ןּוא ןטסטלע םּוצ ןפיולרעּביױא ףרַאדימ ---

 ,..סעּפע סָאד טסייה

 : ,..עק.ע ,ץעגרע יז זיא ּואוו --

 עלעקעל ַא ןּוטעג יצ ַא ןוא רעגניפ ַא ןּוטעג .ץענ ַא טָאה עקלע
 ןטעזעג זיא סָאװ ,ןטסטלע םּוצ ןפָאלעגרעּבירַא זיא יזצןּוא ןרעטש ןפיוא

 ןיא לּבלעװעג:ריזח ןטרעכײרעגנָא ןשעיוג ןיא ןעלעקסוָאקנַאי ַאּב טרָאד
 םעד ןּבעגּפָא ןעלסָאי לָאז'מ זַא ,םיא ןטעּב ,טרוּכישעג ןּוא לּביטשרעטנּוא

 ,הרוחס טימ קַאז |
 עטתנתוחמ רעד טימ ןּתּוחמ רעד .ןרָאװעג ליטש ךעלסיּבוצ זיא ּבּוטש ןיא

 ןפָאלעגקעװַא ןענעז ןעלרעּב טימ רעדנעס ןּוא ןעגנַאגעגמײהַא ןענעז

 טָאה רענעי סָאװ ,רעקּוצ לקעז םעד ןגעװ ןעלקנַאי:השמ וצ תופתושּב

 .װעשטָאלז ןופ טכַארּבעגמײהַא טכַאנַאּב ןעלרעּב טימ תֹופּתושּב

 :עג ,ּפעט יד ןיא טעּבָארקשעג ,טײרדעגמּורַא ךיז טָאה עמַאמ יד

 :עג ,ןײלַא ךיז ּוצ טדערעג ,טעדַאיעג ליטש טָאה יז ןּוא ּבוטש יד טרעק

 זַא ױזַא ,טרעלקרַאפ-םורפ ןּוא עקשטינּבירד ןּפיל עָאלּב יד טימ טכַאמ

 :הכרּב טגָאז ענידיי יד זַא ,ןזיועגסיוא ךיז טָאה'ס

 ..,םלוג רענעמייל ַאזַא .,,גנוי ַאזַא .,,םלוג ַאזַא ,,,וינעטָאג ,יָא ---

 יֵבּוא גיוא ענעגָאלשעגרעטנּוא סָאד ,רעטצנעפ םַאּב ןענַאטשעג זיא לסָאי

 רעגנַאל ןייז טימ קידנרירַאּב ,עליישטַאּפ רענעלָאװ ַא טימ ןדנובעגרעט

 ןרָאװעג טרָאד זיא ןּופרעד ,לּבײש ןפיוא יינש םענערױרּפעגנָא םעד זָאנ רעזגורּב

 טלעטשרַאפ םיא ךרּוד ךיז טָאה'ס ןּוא קעלפ-זייא רענעגנַאגעגּפָא רעניד ַא
 שטָאכ ןּוא ,ןסיורד רעקיאיינש-קיטסָארּפ רעד טסייװעג לּפענ ַא ךרוד יװ

 זַא ,טכַאדעגסױא ןעלסָאי ןגעוװטסעדנופ ךיז טָאה ,ןעזעג טשינרָאג טָאהימ
 א
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 ,וָארטש ןסייװ ןפיוא סריא ?דיילק עטיור סָאד ,ןעקלע ,טרָאד יז טעז רצ
 ,טעז רע ,ןײרַא לּבלעװעג:ריזח ןיא ןעלעקסװָאקנַאי ּוצ ןירַא טייג יז יװ
 טעּב ,עלעדנח ַא טימ לּביטש ןיא טרָאד טדער הלּכ ןייז יװ ,ןתח רעד
 ןסייה לָאז'מ ,ןטסטלע םעד ,שרעדנַא סעּפע טניימ סָאװ ,עלעכיימש ַא טימ
 סריא עלעכימש סָאד .הרוחס לקעז סָאד דיי ןעמערָא םעד ןּבעגּפָא
 יוג רעד .ןיירא ךעלעגייא עטרוּכישרַאפ יד ןיא ךיילג םענעי טרעטַאלּפ
 ןָאטמעג ,רעגניפ ײװצ טימ עצנָאװ עקידנעגנעהכָאנ עלעג ןייז טיירד
 :רעּפנײשַאּב טעזימ ..גנידצלַא טעז לסָאי ןּוא ,,,טגַאה רעד ַאּב ןעקלע
 .יא טשינ ןעד טסייװ'מ ,יסָאװ ...ךָאנועד ךיז טּוט טרָאד סָאװ ,ךעל
 + ליפא סעּפע ךיז טּוט'ס רעדייא ,רעירפ ךָאנ טסייוװ'מ ,,,גנידצלַא עניבזָאר

 ...טדער'מ ןּוא טסייוו'מ
 ןרָאװעג ןריורפעגנָא רעדיװ זיא לּביש ןפױא קעלפ רעטכױהעגּפָא רעד
 דנילּב יינש ןעָארג ןּבָארג טימ ךָאנרעד ןּוא למילּב-זייא ןייפ ,ןיד ַא טימ
 טײקלקגיט:טנװָא רעָארג רעד ןיא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא לסָאי .ןרָאװעג
 :עשטעוװ ןייק ןסע טלָאװעג טשינ ,רעטצנעפ םַאּב זָאנ רעזגורּב רעד טימ
 טָאה'ר רעּבָא ,ּפָאק ןיא ןסיּבעג םיא טָאה'ס ,טערעּפעג םיא טָאה'ס ןּוא ער
 יד טערעּפעג טָאה רעטיּב .ךיז טליופעג .ןּוט-ץַארק א ַא טלָאװעג טשיג ךיז
 לָאז טיהעגּפָא ,ץרַאה ןפױא טקירדעג רעװש ,קיטײװ רעד ןּוא השּוּב

 ...שינערעּפ רעטיּב ַאזַא ןופ ןרעװ ןעמ

 ןּבעגעגּפָא ןעלסָאי טָאה'מ ...עקלע ,ןטסטלע סַאּב טלעוּפעג טָאה עקלע
 :עג טשינ טָאה רחסמ רעצנַאג רעד רעּבָא ,הרוחס טימ קַאז םעד קירּוצ
 רעדנעס יװ ,טפײזעגנָא ,ןעלסָאי ,ץעגרע טערַאּבעגּפָא םיא טָאה'מ ; טגיוט
 עטצעל יד טגײלעגרעדינַא ץעגרע טָאה'ר .סינ קַאז ַא טימ ,טגָאזעג טָאה
 ענייש ,עסייװ ,סינ לקעז ַא טלדנַאהעגנייא ןּוא סנטַאט םעד שינַאר רָאּפ

 ...קידייל ,קידמערעוװ ןעוועג ייז ןענעז קינייװעניא רעּבָא ,סינ עטיורג
 ךיז ּוצ ןסעגעגנייא טדערעג עמַאמ יד טָאה -- ,..סעשטשפיווש עקידייל --
 בוטש יד ןגױּבעגנָא קידנרעק ,ןײרַא סעלסַאי עקידייל עָאלּב יד ןיא ןיילֵא

 ;ךעלטיר:םעועּב ענעּבירעגּפָא יד טימ
 לרעּב טָאה סָאװרַאפ ? רעװ ,סינ סעּפע טפיוק רעװ ..סינ רָאג רידַאנ --
 רָאּפ יד ןפרַאװּוצסױרַא ּואוו טַאהעג טשינ ןיוש ...סינ ןייק טפיוקעג טשינ

665 
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 דע טגיל ַא טָא ,.הנטַאט ןקנַארק םעד ,,,סנטַאט םעד שינַאר עקיטולב
 ...ָא ,טעּב ןטיוט ןפיוא

 עשידי יד ןיא סעציײלּפ יד ףיוא קַאז ןטימ ןכָארקעגמורַא זיא לסָאי
 -עג ,לװיטש סגטַאט םנּופ יינש םעד טּפַאלקעג ,עניּבזַאר ןיא דן -ןעלביטש
 טעקסַארטרַאפ ,סינ טפיוקרַאפ ןּוא ןיירַא טנעה עטרַאטשרַאפ יד ןיא טכיוה
 רעד ףיוא ,סטכַאניוצ.תּבש טַארּוקַא רעּבָא ,ןרעװ רטּפ יִּבַא ,ןרק ןרעטנּוא
 ןײרַא לּביטש ןטלַאק ןרעטצניפ-ּבלַאה ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא ,ךאװ רעלּו

 ;םערָא ןרעטנּוא לקעּפ ַא טימ עלעדיימ ןריורֿפרַאפ ןדנוּבראפ ַא

 .ךָאװ עטּױג --
 ,רָאי טוג --
 יד ַּפָא ךייא !קיש עטַאט רעד !סילא םחנמ בר לסָאי טניואו ָאד --
 טלָאז ריא זַא ,טגָאז עטַאט רעד .,,קידיײיל עלַא ,,,סינ עקידמערעװ ,,,סינ

 ..ס'ב ןייק טשינ ףרַאד רע ,טלעג סָאד ןּבעגּפָא רימ
 ,ןענָארק ענעריּפַאּפ עקיטיוק עטקילפעצ יד טלייצעג קידנגייוװש טָאה לֵמָאי
 עסיױרג ענייש ענעקורט עליישטַאפ יד טישעגסיוא ,טלעג סָאד ןּבעגּוצּפָא
 .עג ,ןסקַאװעג עילָאװַאּפ זיא לקעז סָאד ןּוא ןייֹרַא לקעז ןיא קירוצ סיג
 ךעלעּברַאט ןיא טסעלײשטַאפ עטכַארּבעגּפָא יד ןופ ךיז טלּוּפעגנָא ,ןסקַאװ

 .ןעועג יװ רעלּופ .,,קַאז רעלופ ַא ,רעלופ ,רעכעה לָאמ עלַא
 רע ,ןגיושעג טָאה רע .עטַאט רעד ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה עטַאט רעד
 ןפױא לטיה ענרעטופ סָאד טקּורעגּפױרַא ,טעּב ןיא דימּת יװ ןסעזעג ןיא
 עטיוט ,עלעג ,עניד ,עטכאמרַאפ טימ טלּכײמשעג טָאה רע ןּוא ןרעטש
 .רַאה רעּפַאלש רעד ןיא עלעכיימש ןקיכעטש ןבלנ:ה ןקידנעטש ןייז ןפיל
 עלעסיּבַא ןיוש ,סיײװ.קיטױק ןעװעג טציא ןיא סָאװ ,ןירַא דרָאּב רעט

 : טמּורקעגסיוא
 ןּוא ,,,סינ ןייז זָאל ...ּוג ,ּונ .,,? טפיוקעג יטמָא סינ .,,עלעסָאי ,סיג ---
 ןגיּפשעגּפָארַא ,טקַאהעגּפָא ןּוא ץרוק טסּוהעג ,ןּוטעג עקערכ ַא טָאה רע

 / ..ץכעײּפש סָאד טקּולעגנָא גנַאל ןיא טעּב םנופ

 וויי .-דיי ריש טשאטאמעמאמ
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 ז

 א ןוא רעקידמיצולּפ ַא ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה טניוו:םעריוטש רעיינ =
 :ערש טליק סָאװ ,ןכעלרעדיוש ַא ,ףייפ ןזייּב ַא טימ .רעטקרַאטשרַאפ (ןא
 טצכערקעג ,ןעמיוק ןטלַאק ןיא טכַאנַאּב טעיָאװעג רע טָאה ,ךיוּב ןיא קיק
 :ײנַאּב טימ לָאמעלַא ךַאד םעד ןּבױהעג ,ריט יד ןסירעג ,רעטצנעפ ןיא
 .עג ארומ ,ןטַאט ןטימ קידנּפָאלש ,טכַאנַאּב טָאה לסָאי ןּוא טײקרַאטש רעט
 .ךַאד םעד ןסיײרּפָארַא ,לביטש סָאד ןגָארטעצ טעװ טניװ רעד זַא ,טַאה
 ,סעינק ערעגָאמ עקיציּפש יד ןשיװצ ןָאנ יד טיירדעגנייא ןגעלעג זיא רע
 ינֲא רעקידנרעּביפ ןיא ןגָארטרַאפ ,טנַאװ רעטלַאק רעד ּוצ טקורעגּוצ
 טכַאנ עקיטנייה טליפעג טָאה רע ןּוא טייקיטסולג רעקישיילפ רעקיטכַאמ
 ןליפ ךיז טגעלפ רע יװ ,טעּב ןיא טייקידייל עטסערּפעג עקיורמּוא ענעי
 ערעטצניפ יד :ןיא ,טלָאמעד ,ןטַאט טימ קידנּפַאלש ,ןרָאי עשלגניי יד ןיא
 טָאה ץכערק , רענעטלַאהעגנייא רעקידמעטָא:רעװש סגטַאט םעד ןעוו ,טכענ
 רעד ןּופ ,טעּב ןרעדנא םעד ןּופ ןעקַאמס קיריג ַא טימ ןגָארטעג ךיז
 טנעקעג טשינ ןיוש דניצַא ךיוא לסָאי טָאה ,טלָאמעד יװ ןּוא ..,סעמַאמ

 ןּופ ךיז ןפרָאװעג ,ךיז טיירדעג .ןרעװ ןּפָאלשטנַא רעמ טכַאנ עצנַאג
 סנטַאט םעד ןרירּוצנָא טשינ ךיז טיהעג ,רערעדנַא רעד ףיוא טייז ןייא
 יװ טשינ טמּורּב עטַאט רעד סָאװ ,טרעדנואוועג םיא טָאה'ס ןּוא עציילּפ

 : ךעלנייוועג |
 ...לסָאי ,סעינק יד ּוצ םענ ,.,ּונ  ,,,יח ,,,יא ,,,יכקא -- 

 ןעפָארכ סָאד טרעהעג רע טָאה טייקנעניגראפ.טשינ רעטקינײּפעג טימ ,ךַאװ
 ןקידעיָאװ ןיא טשימעגסיוא ,ןוויוא ןרעטנּוא סרעדנעס ןּוא סעמַאמ רעד -

 ,טעברעּביא ןרעטנּוא טלַאק ,ןעלסָאי ,ןעװעג טלַאק םיא זיא'ס ןּוא טניוו
 טכַאנַאּב ףיוא טגעלפ עמַאמ יד סָאװ ,לגיצ רעטילגעגנַא רעּבלַאה רעד
 ןּוא ,טעּברעּביא ןרעטנּוא סנסיפּוצ ןטַאט םעד ןיירַא טעּב ןיא ןגיילניירַא
 :זייא ,טלַאק ןעוװעג טציא זיא ,סייה ירפרעדניא זיּב דימּת ןייז טגעלפ סָאװ

 ...רעקידנסיורד ַא ,טלעק .רערעדנַא ןַא טימ ,טלַאק

 גנערּב ..,לסָאי ,ןייטשפיוא ןיוש טסגעמ ,לסָאי ,ףיוא ןיוש ייטש ,לסָאי --
 :עג דימּת יװ סנגרָאמּוצ עמַאמ יד טָאה--...לסָאי ,רעסַאװ לסיּב ַא ףיֹורַא
 ןטימ ןגעלעג גָאט עלַא יװ ןזיא ,ןוז רעד רעֹּבָא .ןּז ריא טקעװ



 ןקיזָאד םעד ןיא ןּוא .טרירעג טשינ ךיז ןּוא טנַאװ רעד ּוצ םינּפ ןעמוטש

 *עג ןעלסָאי ַאּב טנייה זיא ,גָאט ןדעי יװ ,טעּב ןיא ךיז ןריר טשינ ןליופ

 רענעטלַאהעגנייא ןּופ ליפעג טנַאקַאּבמוא רעדנוזַאּב ַא סעּפע טשימרַאפ ןעוו

 ןעמואוושרַאפ ,טימעג ןפיוא טקירדעג טָאה סָאװ ,טייקרעווש רערָאלקמוא

 לָאמעלַא ןּוא ןּוט וצ ריר ַא ךיז טגאוועג טשינ טָאה רע .םֹולח ןיא יװ

 *עג םיוק ,םיֹוק ,טכייל ןוא סּופ ַא טקערטשעגסיוא טננגרַאפ קיטכעדַאּב

 ןעװעג טציא זיא סָאװ ,סּוּפ סנטַאט ןקידנּפָאלש םעד ןרירנָא טוואורּפ

 ךיז טָאה םיצולּפ ...טלעק רענעדרע רעקיבעלק ַא טימ טלַאק ןּוא ףייטש

 ,לקגיט ךעלקירעזייה ןוטעגייירשעג ַא ןּוא ףיוא-ּבייה ַא טגנַאלרעד לסָאי

 : קידנעיירק לסיּב ַא |

 ..רָאנ עז !עמַאמ --

 עסיורג יד ,רענעגיוצעגסיוא ךָאנ ןעוו ןעג זיא םינּפ ןקורט גנַאל סלסָאי

 רעכעלזָאנ יד ןּוא ןּביױא ןופ ?צעזעגסױרַא ןגיוא ענטּומעלַאק עקידכעלייק

 ,דרעפ ןקָארשעגרעּביא ןַא ַאב יװ ,טיירפשעצ:דליװ ,ץרַאװש ,ףיט

 םּוצ ןפָאלעגּוצ זיא יז .ץלַאה ןיא ןּוטעג עקכַאיט ַא טָאה ןעמַאמ רעד

 עלעג עטּכעלקעגּוצ סנטַאט םעד :עגניפ ײװצ טימ ןוטעגיּפַאכ ַא ,טעּכ

 * ןיטעג-יירשעג ַא ןּוא רעהַא ןֹוא ןיהַא יז ןּוטעג יירד ַא ,זָאג עטציּפשרַאפ

 .ןּברָאטשעג זיא עטַאט רעד !רעדנעס ,לסָאי .,.! רעדניק ,טלַאװעג ---

 ...ינעטָאג ,,,רימ זיא יו
 עדײב ןיא טּפעלשעג ,ןרָאי עלַא רַאפ ןיוש רעסַאװ ןגָארטעג טָאה ל0;

 עצינרעק רעטזייארַאפ רעטײװ רעד ןּופ ןענַאק יד טנעה עטרַאטשרַאפ; אל

 .עג סעלָאּפ יד ,טקייװעגסױא ,טעּפַאילכעגּפָא ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע ןּוא

 .ַאװ סָאד ןסָאגעג טָאה עמַאמ יד ,ךעלּב יװ טרַאה ,טלַאק-קיזייא .,ןריו"פ

 ףיוא טערַאּפעג ,טעּבלובעג ןּבָאה סָאװ ,ּפעט ענרעדרע עסיורג יד ןיא רעס
 : ןרָאװעג טַאז טשינ זיא יז ןּוא ךיק רעד

 ...קינײװ זיא'ס ,..ךָאנ ..,לסָאי ךָאנ --
 טָאװ ,עילעטס רעד רעטנּוא טליונקעג ,טלייּבעג ךיז טָאה ערַאּפ עסייה יד

 יז ןּופ ןענּורעגּפָארַא ןענעז ץענ סנּפָארט עלּופ יד ןּוא טציוװשעג טָאה

 עלעקנוט יד ןיא .ןעלעקשטיר עגנַאל ןיא טנעװ עטכעלַאקעג עסַאנ עטעקַאנ

 .טזָאלעגּפָא ,ןעגנאגעצ למיש-יינש רענעסקַאװעגסױא רעד זיא ןעלקניו
 טרעטָאלּב עטצַאלּפעג ןּופ יװ ,קיּבעלק ןענּורעג

 ריר יראו
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 יד ןּוטעגיּבײר ַא ןּתֹוחמ רעד טָאה -- .,ּבּוטש ןיא םערַאװ זיא'ס ,,,ַא --
 ןיא יװ ,ערַאּפ רעסײה רעד ןיא ןגיוא יד טימ טלטניּפעג ןּוא עציײלּפ
 .רַאפ:קיּביײא ענייז ךעלדנע ךיז טמערַאװעגנָא .ןעוועג היחמ ךיז ןּוא ,דָאּב
 יורטש שטעכעיװ ַא טימ ,לטוּב:הרהט ןיא רעסאוו ןסייה ןיא טנעה עטרַאטש
 .עּברעש טימ ,שיט ןפיוא טקערטשעגסיוא גנַאל ,חמ םעד ןּבירעג רע טָאה
 ןיא טלעטשעגפיֹוא ןעװעג םיא ַאּב זיא דרָאּב יד ,ןגיוא יד ףיוא ךעל
 .ךלַאק טלַא ןַא יװ ,טּפַאּפרַאפ ןּוא ןּבירעגּפָא-סײװ ,טרַאה ,} פול רעד
 טמּורקרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,לקניוו:ליומ ןטסערּפעגּוצ ןרעּביא ,לטשרעב

 :ןעלכיימש טלָאװעג טלָאװס יװ ,קיכעטש ,טפלעה רעד ןיא לסיּב ַא
 ,.,סיג ןייז זָאל ,,,ּונ ,ּונ .,,סיג --
 ןּתוחמ רעד .היול סמחנמ 'ר ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא דיי רעקיצנייא ןייא
 ןייא ,ןגױּבעגנָא עטַאּברָאה, ,ןעװעג זיא רעגייטש ןייז יװ ,רעּב.םולש 'ר
 ּפָארַא ףיט לטיה סָאד ,רערעדנַא רעד ןּופ לּברא ןיא טקּורעגנײרַא טנַאה
 יד טימ דרָאּב רעד ןּופ שינעטכידעג רעקירָאה רעד ףיוא זיִּב טקורעג
 טירט עקשטינּבָארד טימ רע זיא ,ריא ןיא ךעלּפעצ-זייא ענעריורפעגנַא
 ןטרַאה ןקידמַאז ןיא רעכעל עפיט קידנטערטסיוא ןפָאלעגרעטנּוא רעווש
 .כָאנ טנָאקעג טשינ ןּוא ןיירַא ןּוא סיױרַא לוויטש עסיורג ענייז טימ יינש

 :היול יד ןגָאי
 ,.? יזַא ריא טגָאי סָאװ ,הרבח ?ַאה ,ךיז ריא טלייא סָאװ --
 עדייּב ערעיײז טימ לסָאי ,רעדנעס ,ןעגנּוי ריפ יד ,ןפָאלעג ןענעז ייז
 יד ףיוא תמ ןטכייל םעד טימ טגָאיעג ,לקנַאי ,השמ ןּוא לרעּב :םיפּמּוש
 :עגּפָא ןטימ טקעדעגרעּביא ,לטסעק ןכעלגנעל ןלָאמש םעד טימ ,ןעלסקַא
 :ָארּב ..,ךיג ,ךיג ךיז טלייאעג ,לכיט:הטימ ןצרַאװש םענעטירעצ םענעּביר
 .רעּבירא ןטלָאװ ייז ךיילג ,געװ ןדמערפ ַא טימ יינש ןפיט ןיא קידנעזד-

 ןּופ ןעגנּורּפשעגסױרַא זיא טנוה ַא ,,,ךעלעּבעװש לטסעק ַא טצרַאװשעג
 זיּב קידנעקניז ,סעלדּוק טימ רעצרַאװש ַא ,רעסיורג ַא ,ףיוה ןשעוג ַא
 :עג ,סגעװ=קיטש ַא היל רעד ןפָאלעגכָאנ רע זיא יינש ןיא ךיוּפ םּוצ
 .מּורַא ,ןסעגרַאפ ,טקלּורַאּב טרעקעגמּוא ףוס םּוצ ןּוא ךיז ןסירעג ,טעקוואה

 | .שינעפרעדַאּב ןייז ןּוטעג ןּוא יינש ןיא טערּונעג
 *עג ,עטַאּפָאל רעד טימ לסָאי טעּברַאעג טָאה ןעגנּוי עלַא ןּופ רעקרַאטש
 ךיז טּפּוטשעג ,דרע:םלוע:תיּב ענעריורפעגנָא עטרַאה יד טקַאהעג ,ןסיר
 ןקיטכעגרעּביא ןַא ַאּב יװ סַאלב ןעװעג ןיא זָאנ עגנַאל ןייז ןּוא סיורָאפ

 יורא ראס ללא
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 ןסױטשעג טָאה רע .ףָאלש ןקידנכַאװ ,ןטַאװעמּת ןיא ןעקנּוזרַאפ ,רּוּכיש
 ףיוא ןטערטעגפיורַא לָאמ עלַא ןּוא ,ךיז טעּפעשטרַאפ ,עטַאּפָאל רעד טימ
 ןּוא דרע רעקיטש ענעריורפעג יד ףיוא ךיז טשטילגעגסיוא ,סיפ סמענעי

 ןײרַא רבק ןיא ןלַאפעגניײרַא טשינ רעיש סּופ ןייא טימ
 רעד טָאה -- ?ַאה ,עלעסָאי ,ןטַאט ןטימ ןפָאלש ןייג ןלעװ טסרעק --

 ןיא טנעה עטרַאטשרַאפ יד קרַאטש קידנּבײר ,טרעזייּבעג ךיז ןּתּוחמ
 :שעדָאּפ עטלַא יװ ,טרַאה ןּוא ָארג ןעגנּורּפשעצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,טסָארפ
 יד טײרּפשעצ רע טָאה ,דירַאי ןפיוא םיוג יד סָאד ןעּוט'ס יװ ןּוא .סעו
 יד ףעטנּוא טנעה עדיב טימ ךיז טּפַאלקעג תוחוּכ עלַא טימ ןּוא סיפ
 ,לסיּב ַא ךיז קידנעמערַאװרעד ...תוחוּכ עלַא טימ ,טּפַאלקעג טּפַאלקעג ,םמערַא

 ;טמעטָאעגּפָא קידרעּפָאה ,ןעװעג ןיא רעגייטש ןייז יװ ,רע טָאה
 ,,,היחמ א ..ָא --
 :ןגירשעגניײרַא ןּוא רבק םּוצ ןגױּבעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 ..יא .,דרע'רד ןיא ןגיל ּוצ טלַאק זיא'ס -- ?ַאה .,,םחנמ ,טלַאק --

 ,..ייא ,,,ייא :
 .עג םעד ןגיוצעג .שידק ןיז ייװצ יד טגָאזעג יז ןּבָאה םענייאניא עדייּב
 םנּופ רבק ןשירפ םּוצ טזָאלעגּפָארא וענ יד ,ןּוגינ:רעיורט ןטלדיירד

 ,לסיב ַא רעליטש רעדנעס ןּוא רעכעה לסָאי .ןטַאט
 ...שדקתיו לדגתי --
 רע ..ןרעװ קיטרַאֿפ רעכיג טלָאװעג ,טלייאעגרעטנוא ךיז טָאה רעדנעס
 ַא ןעלקנַאײהשמ טימ ןכַאמּפָא טכַאנַאב טנײה טפרַאדַאּב ךָאנ טָאה
 סיורָאפ ןיא ןיוש טצנַאלגעג ןּבָאה ענייז ךעלעװיטש ענייש יד ,לרחסמ
 זיא לשולעּפַאק ענירג סָאד .ןעגנילעג םנופ ץנַאלג ןקידרעּפַאה ןטימ

 יװ טָאה סָאװ ,רעיוא ןַא ףיוא שיגנויליואו טקּורעגנָא לסיּבַא ןעוועג
 רעקירעדינ רעד ןיא ךיז ןדנּוצעג ,טסָארפ ןיא קיטכיזכרּוד טמאלפעג דימּת
 :עגנייא קידכע ייק ןויװַאּב ךיז טָאה סָאװ ,ןּוז.רעטניװ רעטיֹור.קיטּולּב
 רעקיאינש רעקירעדינ רעד ןיא בוש עטיור ענעלָאטשירק ַא יװ ,טסַאפ
 :ַאלּב רעד .םענייאניא טעשטעלּפעגפיונוצ דרע ןּוא למיה ןשיװצ טייקסייוו
 ,כעלײק יד ףיוא ךיז טצעזעג ,טרעוװילגעג טָאה ,רעריא ןײשּפָא רעזָאר
 ןּבָאה ךעלרעטילפ ענעטנעמיד עניילק .ךעלגרעּב:הבצמ עטיינשרַאפ עקיד
 ףיא טקרַאטשעג ךיז טָאה טסָארפ רעד ןּוא ךיז טרעמעג ,טרעטיצעג

 ,טכַאנַאּב
 יי
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 ,ןסָאג יד ןיא טירט ףיוא ןהעש עניימ שיוטעצ ךיא
 ורמוא ןיימ רענייטש יד ןופ ביוטש טימ ךיז טּפעהַאּב
 ,רעייגכרוד עטהגאדרַאּפ ןופ לּפענ ןיא ואוו טלַאפ ןוא
 ןגעקטנַא רימ טָאטש רעקישעו ןיא ןעמוק סָאװ
 - ןגעװ עקיטסַאל ןוֿפ טרעקיוהעצ ןסָאג ףיוא
 ,ןסַאג יד ןיא טירט ףיוא ןהעש עניימ שיוטעצ ךיא

 ןהעש עקידיירפ:גנוי עניימ ןופ ענייא טשינ
 ןפרָאװעג ןיוש סיפ יד רַאפ ןיילַא ךיז ךיא גָאה
 ףיול ןקיטשרוד ןיא ןזײרּפשוצרעגירא
 ,ורּפָא ןקיטכַאנרַאפ ןופ
 ,ןהעש עקידיירפ:גנוי עניימ ןופ ענייא טשינ

 ,לּפע עקיטייצ יוװ ,עלעה עניימ געט לייוו
 ,ןטָאשעצ סרעלעק עטקיּפמודרַאפ ןיא ךיא ּבָאה
 ,ורּפָא ןקיטכַאנרַאפ ןיא ןּבילּגרַאֿפ רימ סָאװ זיא
 ,רענייטש יו ,ןטסיופ יד רעטסעפ ןרעמַאלק טשינ ּביוא
 - ןסַאג יד ןיא טירט ףיוא ןהעק יד ןשיוט ןֹוא
 ,לּפע עקיטייצ יװ ,עלעה עניימ געט

11 

 ,דלַאװ ןיא רעמייּב ענעטינשעגרעטנוא
 טרעטַאמרַאפ ןגעװ ןופ ורּפָא ףיוא רעגלעז יו
 ,סנקור עקידנור טימ ןעמַאטש יד ןגיל
 סנפיוה עקיציירק ןיא רעּביײל עקיטיוה-ןיורּב
 ,דרע רעד ןופ טסורּב ףיוא
 ,דלַאװ ןיא רעמייּב ענעטינשעגרעטנוא
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 ןַאמריק י

 סעינעיפ ענעבילבעגרעביא ןופ עסייוו רעמינפ ןוא

 ךָאמ ןיא
 ,טקיטשרַאפ ,םעטָא ןָא ןעיירש
 ןכייט ןופ טנורגּפָא ןיא ןעקנירט סָאװ ןשטנעמ יװ
 :טלעװ רעד ןיא יירשעג ןטצעֶל םעד ןפור ןוא
 *| ןלַאפרַאפ ןענעז רימ ,טעטער,
 ןופ געט ענעטינשעגרעטנוא יד ןענָאמ ןוא ןפור ױזַא

 ךיז רַאפ זיילסיוא ןַא ןּבעל ןיימ
 ..ןעניז ןיימ ןופ דלַאװ ןיא

 ,ןדניפ עניימ געט יד ךיא לעװ ןעמַאטש יװ
 סעװטַארט ןיא ןטפעהַאּב
 -- ורמוא ןיימ -- ןכייט ףיוא ןעמיווש ייז ןזָאל ןוא
 , ,ןליוהרַאפ ןעלּפענ ןיא ןגיל סָאװ ,ןגערּצ וצ
 ,דלַאװ ןיא רעמייּב ענעטינשעגרעטנוא

1 
 ,ייג ךיא
 ,רימ ַאב ץרַאה ןיא טּפַאלק סָאװ ,ךליה רעד--טירט ןיימ
 טסיופ ַא -- טנַאה ןיימ
 .טמעלקרַאפ קנַאדעג ןיימ ןופ
 ץרַאה ןיימ ףיוא רעמַאה ַא -- יז ךיא גייל
 - !ייטש :גָאז ןוא
 סיורג זיא גָאט רעד
 ! ןַארַאפ ליפ ןענעז ןגעוו ןוא
 ,טָאטש רעד ןופ ןטנַאק יד ףיוא ןפילשעג ,קילּב ןיימ רָאנ
 ,ךימ טריט
 ,טנַאה רעד רַאפ ןדייז ַא לקינייא ןַא יו
 .. .דניִלּב ךיא ייג
 ףיוא דניצַא טלַאפ סָאװ ,טכַאנ יד טקערש ךימ

 ,גָאט ןלעה |



4 
  ןא מריק

 זש

 ,ץרַאה ןיימ ןופ טעּפמיא -- טגָאיעג רעגעי ןופ ןשריה
 ,קנַאדעג ןיימ - דלַאװ א
 טצנַאלפעג ןרָאי רעטנזיוט ןופ ןעמַאטש
 ;ןטָאש ןיא ןעמַאוצ רעטנענ ךיז ןקור
 טכידעג ןטכעלפ ךיז ןגייווצ ןיא ןגייווצ
 | -- ןגעװ יד ןעלקנוט ןוא
 ,ןגיױלפעג ןעמוק סָאװ ןשריה עקיפיול
 וגעװסיױוא רעייא זיא ואוו ,ןשריה ענעקָארשעצ
 :טייקטייו רעד ןיא רונש עקניטיור ַא ךיז טיצ ןיוש
 ,ןפיול ןיא טקידנואוועג ,טעטנעטעג זיא שריה א
 .למיה םוצ ןעניוטש ןגיוא ענעניטשרוג
 ,קנַאדעג ןיימ - דלַאװ ַא ,טעּפמיא ןיימ - ןשריה

 ץ

 ,דרע ןופ קיטש ןּנָארגעגסױא ןַא -- ךיא
 - טלעטשעגפיונוצ םרָאפ . רעדילג ןיא
 זיירק=ףושיּכ ןיא ףיול
 ךיא ןיימ ןופ שרוש םעד םורַא
 ןוקיּת ַא ךוז ןוא
 .ףוג ןיימ ןופ ןלַאפעצ ןרַאפ
 ! דרע ןופ קיטש ןּבָארגעגסױא ןַא -- ךיא

 ,ךרע רעצרַאװש ףיוא טטָארּפ רעסייוו ַא -- טיֹוה ןיימ
 ךיז רעטנוא גנּוילּג טגָארט -- ּבייל ןיימ
 .ץרַאה ןֹופ טנורג ןיא
 ,דרע ןופ טכַארט ןיא ,דייוועגניא ןיא
 ךָאנ תורוד רַאפ ןופ רענרעק ןעלמירד



: 
 ןַא מ רי ק י

 . . .ענעגנַאגרַאפ ןופ םולח ןיא
 ,ךיז ןוקיּת ַא טכוז לדנרעק סעדעי ןוא
 ךרוד ןטנורג יד טדייגש
 . ..סױרַא דרע רעד ןופ געװ.סגנוצָארּפש םעד וצ

 ,ףרע רעצרַאװש ףיוא טסָארּפ רעסייוו ַא-טיוה ןיימ
 ךיז רעטנוא גנוילּב טגָארט -- ּבייל ןיימ
 ,ץרַאה ןופ טנורג ןיא
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 ,טיירג ןכייט ףיוא טגיילעגסיוא ,קנַאדעג ןופ ןקירג-טנעה עניימ
 !טלעװ רעד ןופ ןטסַאל ןגָארט

 . ןעגנודָאל יד טנַאה ןיימ טריפ טירטײרעדער ןופ לָארעג םענרעזייא טימ
 -- ןייטש ןצרַאװש ןופ
 עטקיטעזרעד טשינ ךָאנ יד רַאפ ,סערַאמכ עקירעגנוה רַאפ זייטש

 . . .ךיור ןופ

 סענעריס עטמערוטעגפיוא עטיור ַאּפ-ףור:ןגרָאמ ןיא

 ,טמַאש:ןליוק ןיא ןרעדינ ,ךיז רעדירּב עניימ ןעלמַאזרַאפ

 ,.יתושר ןיא ןעמענ ֹוצ טָאה ןסעגרַאפ ןוז סָאװ ,טכיל סָאד ףיוא ןקעוו

 דרע'רד ןופ טולּב עצראווש'ס--ליוק רעקיטש יד טנורג ןופ ףיוא ןכערב

 ףיולעג ןקיצילב רַאפ

 - לָאטש ןופ ןרעדָא ענייד עלַא ךדוד

 ! טלצװ

 ןייז טָאװה טרעדיײלשעג ,רענעגנוזעצ ךרַאמ טימ רעד ,ּפָאק ןייז

 ,דרע רעד ןופ ךשוח ןיא קילג

 ,ץרַאה ןסקַאװעצ ןיימ רַאפ טפַארק יד ףיוא רע טּבָארג
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 ןַאמריק =

 - טלַאטשעג ןייד ןופ ןייטש-רעווילג ןיא טולג ןיימ ןיירא טגניז
 .! ךרע
 םענעסירעגפיוא ןייד טכַארט ןופ ןעגנודָאל יד טנַאה ןיימ טריפ טציא

 ,טלעו ןופ טײקרַאּבטכורפ רַאפ
 -- ןטריּעג יד טולּב ןיא ןקיטייוו וצ טסָאה טרעפטנערעגיא וד לייוו

 ,ודנוא וצ טסַאל
 ,,טנײװטנַא טסורּב ןופ טייהרעניילק רלַאּב דניק דנלע ןַא ךימ -
 ףוג ןיא ךיז וצ טױרּב רעדלעפ עצנַאג רעטציא ךיא גנערּב
 , . ביל ןיימ ןקיטעז טשינ ןעק ןוא

 - ,טיירב ןכייט ףיוא טגיילעגסיוא ,קנַאדעג ןופ ןקירב-טנעה עניימ
 ! טלעו רעד ןופ ןטסַאל ןגָארט

 ץזז
 טּפַאכעגפױא ךיז ןרעטסעװש עניימ ןגָאה טנייה

 -- ףָאלש ןופ ענעגושמ
 ,טלעװ רעד ןופ םולח רעד ןעװעג םּתסמ יז זיא רעווש וצ
 ,טנעה יד טימ ןכָארּברַאפ טעּב ןופ דנַאר ןפיוא ענייא טציז
 ,ףיט ױזַא ןשיק ןיא ןייא לּפעק סָאד טּבָארג עטייווצ יד
 ,רימ ןיא רעצ רעד טגיל סע ףיט יו
 ,ךיז רעטרעוו ןסייר'ס ןענַאװנופ
 ...ףָאלש ןופ ענעקָארשעצ ,ןרעטסעוװש עקנַארק עסַאלּג יו

 רעיוט םעד ַאּב םולח ןיימ טנייה טָאה ירפ וצ
 ,טּפַאלקעג רָאװ רעד ןופ

 טכַאמעגּפױא ךיז ןיילַא ךיז ןופ ,ךיז לריט ַא טכַאמעגפיוא טָאה
 סױרַא טעּב ןופ עטעקַאנ ןרעטסעװש עגיימ ןענעז'ס ןוא
 ,. .סױרַא טלעוו ןיא טעּב ןקנַארק ןופ
 ,עטנרעטשעצ טכענ עלעה ןיא ענעגושמ ייז ןפיול טציא
 ,ענעסָאלשרַאפ'ס רעיוט-ןזיר םַאּב עטלפייווצרַאּפ ךיז ןגָאי ןוא
 . . .רָאװ ןלעה ןסיורג םוצ -- ליפ רעסעלש טימ ענעסָאלשרַאפ'ס
 ,ףָאלש ןופ ענעגושמ טּפַאכעגפיױוא ךיז ןרעטסעווש עניימ ןּבָאה טנייה
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 זא מ ריק יי

 זזז

 ץכעליוושעג ךעלעשיק ןּבָאה םינּפ סעמַאמ ןיימ ףיוא ןעוו
 ,ןגיוצרַאפ ךיז

 ןגרָאּברַאפ ךיז ןגיוא עריא ןּבָאה רעפיט ,רעפיט ןוא
 -- טיונ רעד ןופ רעגעלעג ןיא

 } טרַאעג ןצימע ןעד טָאה
 טלעגרַאפ קירעגנוה ןּבָאה טנעה עקנַארק סעמַאמ ןיימ ןעוו ןוא
 ,לרעדורּב ןיימ ןופ לּפעק קירענייּב סָאד טעלגעג

 ,סיוש ריא ףיוא טשלחרַאפ
 ,לרעטסעווש ןיימ ,טירט םַאּב ,ריא סנסיֿפוצ ןוא

 ,לרעטסעוװש טרעקיוהעגנייא ןיימ
 טָאה רעגנוה ןופ לייוו ,דרע'רד וצ ךיז טעילוטעג טָאה

 = ּפָאק ןיא ריא טלדניוושעג
 ? טסואוועג רעצימע ןעד טָאה
 רָאי קיצנאווצ לָאמניײא טימ טָאה עטַאט ןיימ זַא ןוא

 ןסעגרַאפ טייקשיתב-לעב
 ךיז ןפיוקרַאפ רעטרעגנוהרַאפ ַא ,ּבוטש ןופ סױרַא זיא ןוא
 -- סַאג ןיא גנוי.רעגערט ַא רַאפ בייל טרעטלערַאּפ ןייז
 ! טרעױדַאּב רעצימע ןעד טָאה

 רעצ רעייז ןופ שרוי רעד ךיא ,זיא
 ,רמערפ ןיא ךיז לגָאװ ,דנלע ןיא ךיז לגָאװ
 | ,ךיז ןופ טשינ םענייק גָאז
 ,קנַאדעג ןטקיטייוװעצ ןיימ ןיא ור ןייק טשינ ךָאד ןיפעג ךיא רָאג
 ,ּפָא ןוא ףיוא ןסָאג םורַא טכענ ןוא געט ךיא ייג
 רימ ןיא ףיט ךיז טסייר סָאװ ,יירשעג ןייא רעמַאלק ןוא
 ..,!עמַאמ - - --ּפָאק םניא ןעגנירּפשעצ לי ןוא
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 ןיא ,יירעקורד סאריּפש טירט ענעסַאלעג עליטש טימ קידנעיײגיײצרַא טשפ
 ןעורּפָא טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןײרַא ןיהַא ץישמיל להשמ

 ,ןטכַארט טגנערטשעגנָא ןופ

 סעצילָאּפ יד ףיוא .ןעועג טשינ רענייק זיא רעמיצ ןטשרעדָאפ ןיא

 ,ןעגנוטייצ עטלַא ,סנגיופ עטקורדרַאפ קעּפ עצנַאג טלמירדעג ןּכָאה

 ,יירעקורד ןופ .ריּפַאּפ ךעלקעּפ טקוקעג ןּבָאה לקניוו ןופ ןוא רוטַאלקַאמ

 ךיז טָאה ,ריס רענרעזעלג טייז רעטייוצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ

 טרָאד טָאה רעצעז ַא סָאװ ,ןוגינ ַא סעפע ןוא ןעיּפרַאש ַא טרעהעג

 טימ טקוקעג עלייו ַא להשמ טָאה .זָאנ רעד רעטנוא ןגיוצעג םַאזננַאל

 =סױרַא זיא ָאריּפש ,ןגיוא עקיטכיזצרוק יד םורַא ןטיוה ענעגיוצעגפיונוצ
 =נַאגעגנגעקַא םיא ןוא יירעצעז רעד ןופ טכַארטרַאפ ןוא ליופ ןעמוקעג

 טצעזעג להשמ ךיז טָאה ,עלעכיימש קידלטב+-ךלוה ןליוהרַאפ ַא טימ ןעג
 ןסָאגרַאפ ןעוועג זיא ןוא רעטצנעפ םַאַּב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שיט ןּבעג

 רעד ףיוא טקוקעג ןוא םיא ןּבענ טלעטשענּפָא ךיז טָאה אריּפש ,ןוז טימ

 :טגערפעג קיור ןוא ליטש טָאה להשמ ןוא סױרַא טָאג

 !ַא 1 ךיז טרעה עשז סָאװ --

 ןדנשרָאפ ַא טימ ,סַאג ןופ ןגיוא עטלּפענרַאפ יד ןעמונעגוצ אריּפש טָאה

 רעד טימ םינּפ טרעטלעעג ןייז זיא ייּברעד ,ןעלהשמ ףיוא טקוקעג קילּב

 טָאה רע ןוא טּבױטשרַאפ יװ ןעוועג טיֹוה רעטשטיינקעג רעטזָאלעגכָאנ

 :ןרעטש םעד טשטיינקעגנייא ה

 =ַאנָאיצַאנ זיא יירעקורד יד !ןרעה ךיז ןעק ,טגָאזעג סנייטש'מ ,סָאװ --

 טעּברַא יד יװ טשינ טרעה ריא ,רעטלַאװרַאפ ַא -- ךיא ןוא טריזיל
 לזמ ַאזַא - טזָאלעגסױא ןוא ךיז רעטניה טקוקעגמוא ךיז -- 1 טפיול

 . . .ייז ףיוא

 ,..עיצַאזילַאנָאיצַאנ . , ,ױזַא --

 ,עקשוּפ עצרַאװש ַא ןעמונעגסיױרַא ,קילּב םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה להשמ

 רעניורּב:לעג םידעפ עגנַאל טקוקעגסױרַא ריא ןופ טָאה'ס ןוא טנפעעג יז

 סע טָאה ,עלעכיפ ַא ןופ עקלֹוּביּב עלעטעלּב ַא ןסירעגּפָא טָאה ,ןוטיט
 יד ןענעיילרעּביא טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד רַאפ טלעטשעגקעוװַא

 -- ,תויתוא:רעסַאוװ

 } טרָאפ ךיז טרעה עשז סָאװ --
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 םיוצל עפצ .צ

 ׂש

 רעּביא טקוקעגרעּבירַא סעּפע טָאה אריּפש -- ,טשינרָאג טימ טשינרָאג -

 יד ...טכַאמ רעד ַאג רעטלעטשעגנָא ןַא ןעמ זיא ױזַא טָא -- םיא

 ןוא רעטלַאװרַאפ ַא ךיא ןיּב ,אלימ , . .ןיימ טשינ ךָאד זיא יירעקורד
 :סָאװ ויא ,גָאט ַא טיֹורּב טנופ ּבלַאה ץנַאג ַא ,8. עירָאגעטַאק םוקַאּב

  ךָאנ רימ טלעפ עשז
 ךיז ,רעטכייפ סעּפע ןרָאװעג ןענעז ןגיוא יד ,טלכיימשעצ ךיז טָאה

 טלָאװ רע יװ ,ןעלהשמ ןיא טקוקעגנייא ךיז רעדיװ ןוא טצעזעגקעװַא
 ,םיא ןיא ןעזעג סקידחנושמ סעטע

 ךעטיירּב ַא עגָאלד;ּפ רעד רעּביא ןגיוצעג ךיז טָאה ריט רענעּפָא רעד ךרוד
 סע ןוא שיט ןעגנַאל ןפיוא ןגיוּבעגפױרַא ךיז טרָאד טָאה סָאװ ,ןוז סַאּפ

 .סַאג רעקיּבױטש ןופ חיר רענעקורט ַא טליפעג ךיז טָאה
 ,עג ,ךיור ןטכידעג ַא טזָאלעגסױרַא ,טרעכייררַאפ להשמ טָאה לייוורעד

 סָאװ ,"איטסעוזיא, רעד ףױא קוק ַא ןבעגעג ,למָארטש ַא יװ ןבירט
 | :טגערפעג ןוא ,שיט ןפיוא ןגעלעג םיא ןצענ זיא

 | !ַאה !ייז ןּביירש סָאװ --

 :ףטנָאק ןוא עיצולָאװער ! ןּביירש ייז סָאװ טשינ ךָאנ טסייוו ריא --

 ןוא .ןסערעד ןיוש טָאה'ס ,טַאירַאטעלָארּפ ןֹוא עיזַאושזרוּב ,עיצולָאװער

 !ןביירש ןייא ןיא טלַאה ןעמ זַא .סואימ טשינ רָאג סע טרעוװ ייז

 ,רעליטש ךָאנ ןרָאװעג זיא םיטש סלהשמ ןוא
 ז "ךעלּב , רָאנ ,סרעק"ת לסיפ ַא ןופ ריא טסייוו רשפא --

 ריא ןעוװ ? טרעה ריא רָאנ ,ןּבָאה ךיוא זומ ןיקלַאז 1 ןגירק ֹוצ רעווש --
 טשינ לָאמניק זיא'ס ,טקַאהעגּפָא ןצנַאגניא ריא טלָאװ ,ךימ טגלָאפ

 ...טשינ ךיוא טציא סע טסרַאד ריא ןוא םירחסמ ערעייא ןופ ןעוועג
 ,..ן טייל יד טימ ךיז טליּפש ריא

 סָאד טזָאלעגּפָארַא ,שיט ןפיוא .סנגיובנלע עדייב טלעטשעגקעװַא טָאה
 ןוא ןעמונעגמורַא רעגניפ טימ סע ןּצָאה סָאװ ,טנעה יד ןשיװצ םינּפ

 :ןדער קידלבא ןעמונעג רעטסנרע רָאנ רעליטש
 רַאפ ,"זַאקירּפ, א ָאד רעדיװ טנייה זיא טָא .הרבח עתמא יד זיא'ס --
 ָאד רָאנ ,ואוויואװ ןוא .. ןסיש - *ןכַאז; יד טימ ךיז ןעמענרַאפ
 סָאד טשינ ןיוש .. ןּבײלג ייז ןעמ געמ סָאד , , טרָאװ ייז ןטלַאה
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 זיא ענעסָאשרעד ןופ ?קעסיּפס, רעיײינ ַא ךיז טכַאד ןוא ,ָּאמ עטשרע
 ,ןענעייל טשינ סע ןעק ךיא ,ָאד ךיוא

 ,ןייז טשינ ךָאד ןעק טכעלש ןופ רעגרע ,אלימ -
 טנעה יד ןשיוװצ ןופ םינּפ סָאד סױרַא םענ ַא ןּבעגעג אריּפש ןיוש טָאה

 ; טייקזייּב טימ ןוא רעכעה לסיּב ַא טגָאזעג ןיוש ןוא
 יװ רָאג ןיוש ךָאד ריא טדער סעּפע .  .טשינ ךייא ייטשרַאפ ךיא ?--
 טימ ּבייוו ַא ןוא ? ןרָאװעג ךייא טימ זיא סָאװ ...!שטנעמ:רקפה א

 ! ךיוא סעּפע ךָאד ריא טָאה רעדניק
 ,דניק ןייא רָאנ לֹּכּה ךס --

 ! רָאנ דניק ןייא
 { ךיז ריא טרעדנואו עשז סאו --

 זיא רימ רָאנ ,טנייה ןופ טשינ ןיוש ךָאד ךייא ןָאק ךיא ,סייוו'כ - 
 ריא .שודיח ַא עקַאט ?רָאנ דניק ןייא .ןלַאפענגײא טשינ לָאמנייק

 ? םישימח יד ייּב ןייז ןיוש ךָאד טזוכ
 .קנערק ןלעקנוט ןטימ שטיינק םענדָאמ ַא ןבעגעג ץישפיל להשמ טוה
 טָאה שוילעּפַאק רענעשוילפ-ץרַאװש רעד זַא ,ױזַא ןרעטש ןוא םינַּפ ןכעל
 : טרעפטנעעג טָאה ןוא ,טעװעקַאטעגוצ טלָאװ רע יו ,ןָאטעג געווַאּב ַא ךיז

 ףלע עצנַאג ךָאנ טלעפ סע .טייו ךָאנ ןליפַא זיא םישימח וצ -
 ...ןּבעל םענייש םעד ַאּב סיֹוא ןיוש ןעמ טעז ױזַא ,טשיגרָאג רָאנ ,רָאי

 ַא ןגעװ טכַארטרַאפ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןּבילּבעג ליטש עלייוו ַא זיא
 ַא, :ןַאטעג לכיימש ַא קירעיורט רע טָאה ןצרַאה ןיא ,ןינע ןקיטכיוו
 טימ ןּתוחמ ַאזַא זיא רע זַא ,םעגעי לייצרעד ייג ...."רעדניק שימ בייוו
 .רעטנוא רעד ,ןתוחמ ַא ריא טימ זיא אריפש רעגייטש ַא יו ,ייוו ןייז
 רעד רַאפ טלַא ןוא יורג טרעװ ,תורצ יד טָאה רע סָאװ ,רָאנ זיא ךייש
 יװ ןעװעג טלָאװ ץלַא יװ ,לעטשנָא ןַא ןכַאמ ךָאנ זומ ןעמ ןוא טייצ
 ,ןָאטעג לכיימש ןסַאלּב ַא רעדיװ טָאה רע ןוא , ..ןייז וצ ףרַאד סע

 : ץפיז ןליטש ַא טימ טגָאזעג ןוא םינּפ םורפ:קירעיורט ַא ןעמוקַאּב
 רעשַאּב זיא'ס סָאװ ,אלימ ? רעסעב זיא רעגנוה ןופ ןּברעטש ןוא --

 ,טרעשַאּב זיא
 ןטיה רעֹּבָא ךָאד ךיז ףרַאד שטנעמ א -
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 ,עקַאט ךיז ךיא טיה -- ןָאק ךיא טייוו יו --
 ימיֹוא ןיוש ןוא ךיש ענייז ןופ ןציּפש יד ףיוא טקוקעג סעפע טָאה

 ; טגערפעג ,ךיז קידנלעטש
 ? ןעניקלַאז ןעזעג טָאה ריא --
 ,ןעמוקנײרַא ןסייהעג ךייא טָאה . , ירפרעדניא ןעוועג ָאד זיא רע --

 ,ןעניקלאז וצ ןייג וצ טכַארטעג ןוא סַאג רעד ףיוא סױרַא זיא להשמ
 .ןוָאלקש ןטייװ ןופ !עזרעד ןוא ןגיוא יד ןּביוהעגפיוא לָאמַאטימ רע טָאה
 טלייאעג טלָאװ רע יוװ ,טײקנקָארשעצ טימ ןוא ךיג ןעגנַאגעג זיא רענעי
 טקערטשעגסיוא ןעוועג זיא ּפָאק ןייז ,ןרעװ וצ ןענורטנַא ץעגרע ןֹומ
 טָאה להשמ .קידנעייג טנעה יד טימ טכַאמעג טָאה רע ןוא סיורָאּפ
 םורַא ,ויָאלקש רעד טָא ,ךיז טגָארט קידנעטש :ןָאטעג לכיימש ַא ליטש
 הרורא רעד ּבייװ ןייז ןופ ןבעל רעטיּפ ַא טָאה ,"ךעלרענייגיצ , טימ
 טָאה ,ןעמוקעגוצ םיא וצ װָאלקש זיא לייוורעד ,רדסּכ טרעטיצ ןוא
 טָאה ,טלעטשענּפָא טשינ ךיז ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקַאש ַא קירעיורט
 ,ןענַאּפש ןייז ןטלַאהוצכַאנ טימַאּב ךיז ןֹוא טיירדעגסיוא ךיוא להשמ ךיז
 ױוַא זיא רע סָאװרַאפ ,ןגערפ וצ ןזיװַאּב טָאה רע ךָאנ רעדייא ןוא
 לסיּב ַא -- םיא ןופ רעכעה ןעוועג זיא סָאװ - וָאלקש טָאה ,טלמוטעצ
 רע טָאה ,גנַאג ןייז לסיּבא קידנעװעמַאט ןוא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא
 טשינרָאג זיא'ס זַא ,ןלייצרעד ןעמונעג ןגיוא עקידױכעליײק עסיורג טימ
 ןופ .'קסע, םֹוצ ןָאטעג םענ ַא קיַאטש ךיז ןבָאה "םילודג, יד .טוג
 סָאװ רָאנ טָא ,רעטיּב זיא'ס ןוא סיוא ייז ןסקַאװ עציילּפ רעד רעטניה
 .ןלַאפעגנײרא ןענעז ?ןשטנעמ, עכעלטע זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה

 ? רעוו --
 ןעגנַאגעג ץלַא ןוא ןעמענ ןענעכערסיוא ןּבױהעגנָא םיא װָאלקש טָאה
 וװָאלקש טָאה ,סָאג ַא ןופ גָאר ַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז זיּב ,רעטייוו

 ;גָאז ַא ןבעגעג |
 ,רָאנ רימ ךיז טכַאד ,ךיז אב ?טעּפע, ּבָאה ךיא ,ןפיול טציא זומ ךיא --

 .ךָאנ רימ טריּפש ןעמ זַא
 .קעװַא ךיילג ןוא טגָאזעגּפָא
 ןוא ךיג טנַאּפש ױע יװ ןעזעג ,טקוקעגכָאנ עלייוו ַא םיא טָאה ץישפיל



0 
 םיוּב לע סע .3

 ,ןעניקלַאז וצ ןייג טָאטשנָא ןוא ..."ףָארטש רעטסכעה רעד טימ ןרעוו טפָארטשַאּב טעװ, :הרוש יד ןענַאטשעג טציא זיא ןגיוא יד רַאפ .טנעייל .עגרעביא םיא רַאפ טָאה אריּפש סָאװ ,'זַאקירפ, ןָא טקנעדעג השעמ תעשּב ןוא ןגיוא עסיורג עקידכעלייק ,ענעקָארשעצ ענייז ןעעזעג ץלַא ךָאנ רע טָאה ,ןעועג טשינ ןוװָאלקש ןיוש טָאה רע שטָאכ ןוא .טנווָא ןקידתינעּת ַא ןיא יװ ןגוא עטסנרע טימ טקוקעג טָאה רע ןוא ןצרַאה ןפיוא ךעלמייה טשינ ןרָאװעג סעּפע םיא זיא ,םוא טשינ ךיז טקוק
 ,..סַאג רעדנַצ ןַא טימ ץעװַא רָאג רע זיא

ִ* 

 יד ןביױהעגפױא ןסַאלעג ץישפיל להשמ טָאה ירפרעדניא סנגרָאמוצ
 טשינרָאג ךיז טָאה רע זַא ,ןעמ'קעגסיוא םיא זיא'ס ןוא ךעלקעדנגיוא
 ײװַא רע ןיא ,ןגױא יד טנפעעג טַאלג רָאנ ,ףָאלש ןופ טּפַאכעגפױא
 טָאה רע .םולח ןופ קערש ןיא טגיוועג ץלַא ךָאנ ךיז ןוא קיור ןגעלעג
 :ער עטעקַאנ יד ןוא ןאריּפש ןופ רעמינּפ עטציירעצ יד ןעזעג ךָאנ
 ןגױא עטיורג עקידכעלייק ,עקידהנושמ טימ ןּבָאה סָאװ ,ןרעװלָאװ
 םיא ןענערָאװ ייז יװ טרעהעג ןוא בייל טעקַאנ ןייז ףיוא טקוקעג

 ,תולוק עקידהנושמ טימ
 ןעזעג ןוא ןגיוא יד טעווערעקעגסיוא טָאה ,טמעטָאעגּפָא ןסַאלעג טָאה רע
 זיא'ס ןוא םענייז ןבענ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,טעּב עגעפרָאװעצ סָאד
 .ומשזעגפיונוצ רע טָאה ,חיר רעמערַאװ ַא ךָאנ ןעגנַאגעגפיוא םעד ןופ
 סָאװ ,שודיח א ןעװעג םיא זיא'ס ןוא ןגױא עקיטכיזצרוק יד טעד
 השצמ עצנַאג יד זַא ,טליפרעד טָאה .טעּב ןיא אטשינ ןיוש ןיא עינַאג
 ןיא ןבילצעג ןיא קערש עדנילב יד רעּבָא ,םולח ַא רָאנ ןעועג זי
 .ןציז ןּבילּבעג ןוא ןכָאטשרַאפ טרָאד ךיז טלָאװ ץלָאה קיטש א יו ,ןצרַאק

 ליטס ױזַא ,ןסַאּפ עקיטכיל עליטש ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעטצנעפ ןכרוד
 ןיא ןכַאל ןוא טכַארטרַאפ סעזייפ סעּפע ןטלָאװ ייז יו ,ןסיּברַאפ ןוא
 טימ טקוקעג ץעגרע ןופ טָאה טייקילג עטעּפַאגרַאפ ַא .ןײרַא ךיז

 ,טיײקנליױהרַאפ:ןגראמ עקידרעמוז
 װָאלקש סָאװ ,םעד ןופ טכַארטעג ןוא ןגעלעג ךָאנ עלײװ ַא רע זיא
 טקוק ,טקוק רע זָא ןוא ,ןגיוא עטצרַאטשעגסױרַא עטיורג עכלעזַא טָאה
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 טָאה רע יװ טנָאמרעד ךיז טָאה .קערש ענעפלָאהַאּבמוא ַא ייז ןופ
 ;טגָאזעג ןטכענ

 רעדיװ -- טָא ןוא .. עקַאט ןעוט ייז ...טשינרָאג ןיוש ןסַאּפש ייז --
 ,..ןלַאֿפעגנײרַא ןשטנעמ עכעלטע ןענעז

 .רעד רע טָאה ענעלַאּפעגנײרַא יד ןשיװצ זַא ,ץישפיל טקנעדעג טציא
 טכַאד ,סעּפע ?ַא !ןיישיפ רעד טָא זיא רעװ .ןענייבשיפ ךיוא טנָאמ

 ,ךעלטנעק ,ךיז
 יװַא ךיז טרעטַאמ רע סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןיילַא טָאה רע ןוא
 זַא ,טקנעדעג רעּבָא טָאה רע ,זיא ןיּבשיפ רעד רעװ ןעקנעדעג וצ
 טָאה רע זַא ןוא ,ןגױא עקיצנַאלג עצרַאװש טימ ,רעכיוה ַא זיא רע

 ,זיוה:עּפַאק ַא ןיא סרעלקעמ ןשיװצ ץעגרע ןפָארטעג םיא
 !עטילַאװ טימ טציא טלדנַאה ןייּבשיפ רעד ךיא זַא ,סע טסייה --

 .,,עטוילַאװ וצ טּפַאכעג ךיז ןּכָאה טלַא .ענדָאמ
 .עג טָאה רע זַא ןוא .ןצרַאה ןיא ןסעזעג ץלַא זיא קערש עדנילּב יד
 רע טָאה ,ןײרַא רעמיצ ןטשרע ןיא ריט יד טרָאד טנפע ןעמ יװ טרעה
 טרעהעגנייא ךיז ,ּפָאק סעד ןּביױהעגּפױא סָאװטע ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא

 , :טלכיימשעצ ךיז ךָאנרעד ןוא
 ,ןלַאפנײא ץלַא ןָאק רימ סָאװ -
 ןייא טָאה ,טעּב םענעפרָאװעצ סּבײװ ןפיוא טקוקעגמוא רעדיװ ךיז
 ןענעז ייז זַא ,גנַאלנרָאי ןיוש סָאװ םעד ןגעװ טכַארטרַאפ ךיז עלייוו

 :ןָאטעג רעלק ַא לָאמַא טימ ןוא דמערפ ךיז
 ןרעװ ןָאק סָאװ ןוא .ךיוא שטנעמ-רקפה ַא ןיוש ךיא ןיצ טָא ןוא --

 ! ןּבעל ַאזַא ןופ ףוס רעד
 יױוזַא זַא ,ןלַאפרַאפ זיא סע זַא ,טכַארטעג ןוא טצפיזעגּפָא ךיז ןיא טָאה
 ןיוש לָאז ,אלימ רָאנ ,גנַאל יו טסייו רעװ ,ןּפעלש ןיוש ךיז סע טעװ

 , . .ליטש רעּבָא ,דמערפ ,ױזַא ןייז
 ,ךיש ןוא ןזיוה יד ןיא ןענַאטשעג ןיוש ןוא ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו

 :ןָאטעג לכיימש ַא וליפֲא רע טָאה
 . ,סעקיװעשלָאּב סעּפע ךָאד זיא'ס . . הבוט ןייק ןָא הער ןייק ָאטשיג
 טָאה לייװרעד רעּבָא ,טלעטשעגנייא טונימ עלַא ךָאד זיא ןפעל סָאד
 ןצמעוו רַאפ ָאטשינ זיא . , ,"סעקנירעשטעװ, ןייק ןעניז ןיא טשינ ןעמ

 ,"ליטש שטָאכ זיא . , ןעגניז וצ
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 =רעד ףרַאש רעריװ רע טָאה ,סעקיװעשלָאּב יד ןא ךיז קידנענַאמרעי
 ןוא ןרעטש םעד ןָאטעג שטעװק ַא רע טָאה ,קערש עדנילּב יד טליפ
 יי? אה ..ןקַאהּפָא טפרַאדעג עקַאט רשפא טלָאװ ןעמ : ןָאטעג טכַארט ַא

 .עג רע טָאה ,פוטש רעקיטנרָאּפ רעד ןיא ןעמוקעגסױרַא זיא רע זַא
 עדנַאלּב עגנַאל יד ךיז טמעק ןוא לגיּפש ןרַאפ טייטש עינַאפ יװ ןפָארט
 -שרעביוא רעד ןוא טנעה עראלק עטעקַאנ טימ ןענַאטשעג זיא יז ,רָאה
 יןעמעק םַאּב טגיװעג ליופ ןוא ןסַאלעג ךיז טָאה רעּפרעק לייט רעט
 יז יװ ,לגיּפש ןיא ןעזעג טָאה רע ןוא טקורענּפָא טשינ ךיז טָאה יז
 סעּפע ןענעז עריא ןגױא יד ןוא ןפיל יד ןגיוצרַאפ גנילצולּפ טָאה
 ןיא טליפרעד ןוא קערש יד ןסעגרַאפ ןיוש רע טָאה .,ןרָאװעג רעפרַאש
 ןוא ןשַאװ ךיז ךיק ןיא ןירַא זיא .טייקנסיּברַאפ עקידתונשקע ןַא ךיז
 יד ןיא טָאה רע סָאװ ,רעסַאװ ןטלַאק ןיא םינּפ סָאד קידנעקסעילפ

 :חמ ןייז ןיא טרעטנָאלּפעג רדסּכ ךיז טָאה ,ןטלַאהעג טנעה
 ,,.רעדיװ ןיוש ...סעיינ סעּפע רעדיוו ,ןיוש --
 עינאפ :טרעהעגנייא ךיז ןוא טכײלנעגסיױא ךיז רע טָאה לָאמַא טימ
 םיא ויא סָאװ ,סעכלעזַא ןעװעג גנַאזעג סָאד ןיא טעפע ,ןעגנוזעג טָאה
 עג טשינ ריא ןופ גנַאל ןיוש סע טָאה רָאנ ,טנַאקַאפ קרַאטש ןעוועג
 ,"סעקנירעשטצװ, ןייז םיא ַאּב ןגעלפ סע ןעװ ,טלאמעד טניז ,טרעה
 *.רדסּכ ןוא ןגױא עקיצנַאלג טימ ןוא ןעמוק קידנעטש טגעלפ יקצעניל

 .ןענניז ריא טמירעג לכיימש ןקיד
 טײקנטיברַאֿפ עקידתונשקע יד ןוא ךוטנַאה ןטימ טשיוװעג ךיז טָטה רע
 .ניירַא קירוצ זיא רע זַא .סעּכ ןקידשואי טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז שא
 טצרַאהַאּב ןוא ליטש ןעגנוזעג ץלַא ךָאנ עינאפ טָאה ,םוטש ןיא ןעמוקעג
 ןייז טּפַאכעגפיוא יז טָאה לָאמַּצ טימ רָאנ ,?גיּפש ןרַאפ קידנעייטש ךָאנ
 ךיג ףיוא ןוא לגיּפש ןֹופ טרעקענּפָא ךיז ,ןרָאװעג ליטש זיא ןוא קילּב
 ןטלַאהַאּב טלָאװעג טלָאװ יז יװ ,עקוולּב יד ךיז ףיוא ןפרָאװעגפױרַא

 ,רעמיצפָאלש ןיא ןיירַא זיא רע .טנעה עטעקַאנ ערָאלק עריא

 יא

 עדנָאלּב-ךיילּב יד .ןגיוצעגנָא ןיא ליטש ןסעזעג ןעמ זיא ,קיטשירפ ַאּב
 ענעקַארשעצ ערָאלק טימ ןסעזענ זית ,ךלע רָאי ַא ןופ לדיימ ַא ,עשטהוה
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 ןעמונעגמורַא ייט זָאלג סָאד טָאה להשמ ,ןגיוושעג ךיוא טָאה ןוא ןגיוא
 סָאד ,רעטצנעפ םוצ טקוקעג ןוא טנעה עדייב ןופ רעגניפ יד טימ

 ,רעטוּפ טימ טיורּב לקיטש סָאד ןסעגעג ליופ טָאה לדיימ
 סָאװ -- ןסירעגּפָא גנילצולּפ עינַאפ ךיז טָאה -- !ןסע ןַא רָאנ עז --

 {סָאװ וטסעשזמַאיל
 ,טעטסעיֿפעצ קידנענייוו לדיימ סָאד ךיז טָאה
 ,ןיוש ןוא ןסע טשינ ליוו'כ --
 ,ריד ךיא גָאז ,סע -
 טימ טיורּב לקיטש סָאד ןעמונעג ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עינַאפ ןוא
 :ןגירשעגסיוא ןוא טגײלעגקעװַא טַאהעג טָאה דניק סָאד סָאװ ,רעטוּפ

 !ןסע וטסלָאז טונימ יד --
 עג טָאה ,ןגיוא יד םורַא ןטיֹוה יד ןגיוצעגפיונוצ טאהעג טָאה להשמ
 עינַאפ זַא ,ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס ןוא ךעלרער עלָאמש ךרוד יו טקוק
 ןגיוא עריא ןופ יװ ןעזרעד רעדיוװ טָאה ,קידנעטש יוװ רעכעה סעּפע זיִא
 עג ליטש גנַאל ןיוש, :ןָאטעג טכַארט א רע טָאה ,סעּכ ןוא לקע טקוק

 :טגָאזעג טלַאק ,ןסַאלעג ןוא ,"ןעוו
 !ריא ףיוא וטסיירש סָאװ !קידלוש ריד יז זיא סָאװ
 טשינ ןוא ןגיוא עזייּפ ןּביוהעגפיוא יז טָאה - !קידלוש זיא יז טָאװ

 ,טקידנערַאפ /
 .טגָאזעג קידנענייו עניילק יד טָאה -- !טוג טשינ זיא טיורּב סָאד

 ו

 ָו

 !טיורּב סייוו ףיוא טלעג ןּבעג לָאז רע ,ןטַאט ןייד גָאז ,ונ --
 ,טצעזעגקירוצ ךיז ןוא ןָאטעג גָאז ַא עינַאפ טָאה יױזַא
 סע גוט סָאװרַאפ ;טשינ גיט טיורּב סָאד .סע ,עשטהוח ,ןיוש ונ --
 .סָאװ ...סייוו ױזַא טשינ סע זיא אלימ ,טיור טוג ץנַאג זיא'ס 1 טשינ

 ..ןטייצ ענױזַא ,ןָאט ןעמ לָאז עשז
 םינּפ ןקידהרוחש-הרמ סרעטָאּפ ןיא טקוקעגנייא ךיז לדיימ סָאד טָאה

 .ןסע ןעמונעג ןוא
 . .טגָאזעג טשינרָאג ןוא םיא ףיוא ןָאטעג קוק ןייא רעדיוו טָאה עינַאפ
 עצנַאג סָאד ןוא רעטצנעפ ןיא טקוקרַאפ רעדיװ ךיז להשמ טָאה ןופרעד

 ,שואי טימ טלופעגנָא ןעוועג ןיוש זיא ץרַאה



10 
 םיוּב לצּפע .5

 :עגעזָאלּבעגנָא ןַא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עינַאפ
 ,*רַאזַאּב , ןפיוא ייג ךיא --
 ןטלַא ,ןלעג ןייז ןעמונעגסױרַא טָאה ,טרעפטנעעג טשינרָאג להשמ טָאה
 "ףעלרער עלָאמש ,, יד ךרוד טקוקעגנײרַא םיא ןיא טָאה ,"קינשזַאמוּב,
 .כרור ייז טָאה ,ךעלריּפַאּפ עטגיילעגטיונוצ ,עכיילג ןעמונעגסױרַא ןוא

 .שיט ןפיוא טגײלעגקעװַא ןיא רעגניפ יד טימ קידנּפַאט ,טקוקעג
 ,עג ױזַא ץלַא ייפרעד ןוא לטנַאמ םעד ןָאטעגנָא לייוורעד טָאה עינַאּפ
 .עגרעביא ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ ךָאנרעד ,לגיּפש ןרַאפ ךיילג ןענַאטש

 :ןגיוא עטנשקערַאפ טלעטשעגסיוא ןוא טלעג סָאד טקוק
 | , , ,טלײצעגּפָא ,ןיֹוש --
 רעדיװ טָאה ,טײקנלַאפעג ןוא טײקנסיּברַאפ טימ טקוקעג להשמ טָאה
 ,ךעלריּפַאּפ עכעלטע ךָאנ טגיילעגוצ ןוא ?קינשזַאמוּב, םעד ןעמונעגסױרַא

 וצ ןעגנַאגעגוצ ,טלעטשעגפיוא ךיז רע טָאה ,סױרַא זיא עינַאּפ ןעוו
 טימ לּפעק ריא ןטעלג ןעמונעג טכַארטרַאפ ןוא ליטש ןוא ,ןעשטהוח
 םיא ףיֹוא ןּבױהעגֿפױא לָאמַאטימ לדיימ סָאד טָאה ,רָאה עדנָאלּב יד
 .רעטנוא יז רע טָאה ,ךעלטנעה עלָאמש יד ןגיוצעגסיוא ,ןגיוא עגולק
 םיא וצ קרַאטש ךיז ןוא זדלַאה ןייז טּפַאכעגמורַא טָאה יז ןוא ןּביוהעג
 ייפ ַא טליפעג ןוא ּפָאק ןיא ןָאטעג שוק ַא ריא רע טָאה ,טקירדעגוצ
 ,קערש יד ןסעגרַאפ טַאהעג ןיוש טָאה ,ןצרַאה ןיא טייקכייוו עקידנקינ
 ;טכַארטעג רע טָאה ייּברעד ,טלכיימשעג טכייל ןוא טזָאלעגּפָארַא יז טָאה

 ,..סנייא ץלַא ,,.!סע טרַא ןעמעוו ,ליװ יז סָאװ ,ןָאט יז לָאז --

11 

 ןענַאטשעג ןעגעז רעזייה יד ,ןוז רעטנוא ןגעלעג ןצנַאגניא זיא סַאג יד
 ןפָא ןעוו;ג ןעגעז ןטיילק יד ןופ ןריט יד ,עטקירדעגּפָארַא ןוא עליטש

 עקשזָארד ַא .טײק:כַארטרַאפ עטסוּפ ַא טקוקעגסױרַא טָאה ייז ןופ ןוא
 יז יװ ןגָאלשעג ןּבָאה סעװעקדָאּפ יד ,רענייטש יד רעּביא ןפָאלעג זיא
 ןעגנורפשעגרעטנוא ןענעז - רעדער ענעמוג יד ןוא טלייצעג ןטלָאװ
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 טּפעלשעג רעש ךיז טָאה ןַאגרָאפ ַא .קידנעגנירּפש טיירדעג ךיז ןוא

 ,סעּבַאטש ענרעזייא עטרעװַאשזרַאּפ עגנַאל יד טעשזנערדעג ןּבָאה סע ןוא
 ףךיז ןּבָאה ןקע יד .ןסקַאװעגנעמצזוצ יװ ןגעלעג םיא ףיוא ןענעז סָאװ

 סָאװ ,םערַאיל ןדליוו ַא ןּביוהעגפיוא ןוא ןגָאלשעג ןרעדנַא ןיא רענייא

 ,ליטש ןעגנַאגעג ךיז ןיא ץישפיל להשמ ןוא ,טּבױטרַאפ סַאג יד טָאה

 =עג ןיא רע ןעװ ,לָאמ ַא יװ טירט עטכַארטרַאפ עּבלעז יד טימ ,קיור

 זיִא םינּפ ןייז ףיוא ןוא ,ןענייוו רעּבַארַאסעּב ןופ רענָאיסימִיק ַא ןעוו

 טנאמרעד טָאה סָאװ ,טייקלקנוט עלעג עכעלקנערק יד ןגעלעג ךיוא
 רָאנ ,סַאג ןיא ףיט ןעװעג ןיוש ןזיא ןַאגרָאפ רעד .ןייװ ןטלַא ןטיור
 =רַאט ץלַא ךָאנ טָאה סעּבַאטש עגנַאל עטפייטשרַאפ יד ןופ ןשזנערד סָאד

 ןעיורפ ןוא רענעמ ןענעז רַאוטָארט ןפיוא ןוא ,ןגירשעג טרעװַאשז

 עסיוורָאּב ףיוא "סעקלקוטס, ענרעצליה יד טימ טּפַאלקעג ןוא ןפָאלעג

 ,ןעמוקעגסיוא זיא םיא ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעג להשמ טָאה .סיפ

 ןקיטכיוו ַא רעייז ןגעוו ןטכַארט וצ םיא טרעטש יירשעג:ןסַאג רעד זַא

 ױזַא ייז ןריפ סָאװ !?ןריפ ייז סָאװ ,ןזייא לסיב סָאד :ללכּב ןוא ,ןינע

 יַצְג טרָאד ןוא "יקסיירועיג רעד ףיוא טעווערעקעגסיוא רע טָאה !ליפ
 ןענעז ןסלער+ײװמַארט יד .ןֹוז רעטנוא עליטש ַא ןגיל סַאג יד ןפָארט

 ןוא טנָאמרעד סעּפע ךיז רע טָאה .תושלח ןיא יו ,עטּפָאטשרַאפ ןגעלעג

 זיא סעּפע ,טּפָאכעגפױא רעדיוו ךיז טָאה ןצרַאה ןיא קערש עדנילג יד

 צג רע זיא רַאפרעד .ךָאנ םיא טקוק ןעמ זַא ,ןעמוקעגסיוא טציא סיא
 ןייז ,טירט עליטש טימ טנצּפשעג רע טָאה ,רענעסַאלעג ךָאנ ןרָאװ

 רעקילָאמַא טימ ןּבָאה לטנַאמ רעצרַאװש ןּוא טוה רענעשוילּפיץרַאװש

 טלָאװ סע זַא ,טכַארטעג רע טָאה השעמ תעשּב ןוא טקוקעג טייקשידיגנ

 טימ לדנַאה רעד טָא ,רחסמ רעטכעלש ַאזַא ןעוװעג טשינ רָאג ןיוש

 ןטימ טלעטשעגנייא ױזַא ןעוועג טשינ רָאנ טלָאװ ןעמ ןעוו ,עטוילַאװ

 ,ןּבעל

 ליפוצ ןיוש ?ַאה ,..ןקַאהוצּפָא ןעװעג טייצ רשפא ןיוש טלָאװ סע ןוא,

 ..,.טציא ןעמ טּפָאכ

 טריפ ךעלטנגייא זַא .טקנעדעג טציא רע טָאה - סָאד קידנטכַארט רָאג

 =עג רע טָאה וו .שטנעמ:רקפה השעמ טייצ ערעגנעל ַא ןיוש ךיז רע
 סָאד ךיז טָאה ...רעדניק טימ ּבייו ַא ןוא, :אריּפש רעד ,טגָאז

 :ןעינַאפ ןָא טנָנמרעד ךיז ט;ה רע ןוז טעװערעקעגסיוא ןטכַארט
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 ..."ןגָארטעצ רעדיװ ןיוש יז זיא סעּפע ..,.רעדיװ ןיוש זיא סעּפע,
 ןוא קערש יד ןסעגרַאפ רע טָאה ,טכַארטעג סָאד טָאה רע ןעװ ןוא
 ןוא טקינײּפעג טסיזמוא טרעװ ןוא טכערעג קרַאטש זיא רע זַא ,טליפעג

 טכַארטעג ןוא טייקמורפ ענעציוהרעד ַא סעּפע סױרַא זיא םינּפ ןפיוא
 ;קידתונשקע

 ...1ןרעװּוצנָא ךיא ּבָאה סָאװ ,אלימ --
 רעדיװ ,למוטנסַאג ןיא ןלַאפעגנײרַא רעדיװ רע זיא יקסוועלעשיר ףיוא
 טָאה .סעּבַאטש עטרעװַאשזרַאפ ןופ ןעשזנערד ַא ןגירשעג ץעגרע טָאה
 רע זיא רעקױױר ַא ןצנַאגניא ןיוש ןוא ןגירשרַאפ ץלַא םיא ןיא סע
 טימ טלעטשעגמורַא ןעװעג זיא סָאװ ,ףיוה ןטנטָאשַאּב ַא ןיא ןײרַא

 ,טעּפַאגעג טייקדנילּב טימ ןּבָאה סָאװ ,טנעוו עלעקנוט ,עכיוה
 טלימרעד ךיז רע טָאה -- טפעשעג-רעכיּפ ןיא ןקילעז וצ קידנעמוקנײרַא |

 סָאד .ענעגייא ןשיוצ ןעמוקעג ךעלדנע טלָאװ רע יװ ,שימייה קרַאטש
 זיא ןפָא רָאנ ,"טָאשטוא , ףיוא ןעװעג ךיוא זיא רעכיּב יד טימ טפעשעג
 זיא'ס .תיּבהלעּב השעמ טליפעג ךָאנ ךיז טָאה ןיקלַאז ןֹוא ןעװעג סע
 .כייפ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה עגָאלדָאּפ ןופ ןוא טמיורעגוצ ןעוועג טרָאד
 סָאװ ,סנקור רועיש ַא ןָא טימ טלכיימשעג ןּבָאה טנעװ יד .חיר רעט

 .טמולחעג סעּפע ןוא טסנרע ,ליטש ןענַאטשעג עלַא ןענעז
 ...!להשמ ךָאד זיא טָא ,ָא -
 ,לדרעב רעטיש לעג ַא טימ לדיי ַא ,ןייטשנירג ןפורעגסיוא טָאה יוזַא
 *עג םיא זיא עקװעדָארּב עניורּב ַא ןוא ןפיל עטיור עקידנעלכיימש טימ
 ןיא קירּבַאפ טנייטשנירג ,ןּפיל יד ןופ טייוו טשינ קָאב רעד ףיוא ןסעז
 ,רעטלעטשעגנָא ןַא ןּפילּבעג טרָאד רע זיא ןיילַא ,טרִיזילַאגָאיצַאנ ןעוועג
 זיּב ןטרַאװ ןוא ןעניקלַאז ַאּב ןציז וצ טייצ טַאהעג רַאפרעד רע .טַאה

 ,"סיפ ןכַאמ טעװ הרבח יד
 ףיא טנעה עדייּב ןטלַאהעג ןוא לשיט םַאּב ןסעזעג זיא ןיילַא ןיקלַאז
 -ַאטשעג קידעכעטש ןענעז ןסנָאװ עלעג עקיד ענייז ,טגײלעגקעװַא םעד
 עקיד ייווצ ןקוקסױורַא טזָאלעג ןוא ףױרַא ןציּפש יד טימ *םָאּבוד, ןענ
 ןוא עקידכעלייק ןעװעג ןענעז ןגיוא עניורּב יד ,ןּפיל ענעסָאגעגנָא
 ןכעזעג טציא רע זיא .טלכיימשעג ךיז ױזַא טַאלג ןּבָאה ןוא עקיצנַאלג
 זַא .ןינע ןקיטכיװ ַא ןגעו רדסּכ טכַארט רע זַא ,ןעזעגכיוא טָאה ס ןוא
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 ןס-פרמ סד ןסירעגרצפיא טשינ רע טָאה ,ןעלהשמ ןעזרעד טָאה רע

 :טגָאזעג ןוא ןגיוא יד טימ ןָאטעג לכיימש ַא רָאנ ןוא

 .ָאד ךָאד רע זיא טָא --

 םינפ ַא טימ רעטריזַאר טַאלג ,רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לָאװמיוּב

 טימ ,טקוררַאפ סָאװטע טוה ןצרַאװש םעד ,רוחּב ןטרעטלערַאפ ַא ןופ

 ,גטלַאה ,גנוטייצ ןיא טקוקעג ןוא זָאנ רעכעלטיור ףיוא ענסנעּפ ענעדלָאג

 יַאֹב סעּפע תוניבמ טימ טַאלג טלָאװ רע יװ ,ךיז ןופ טקורעגּפָא יז קיד

 רעד ןופ ןגיױא יד ןעמונעגסיֹורַא טָאה לָאװמיױוּב רעד טָא -- טכַארט

 :טגָאזעג ןוא ענסנעּפ יד רעפיא טקוקעגרעּבירַא ,גנוטייצ

 !סַאג ןיא ךיז טרעה עשז:סָאװ ? סָאג ןופ טייג ריא --

 ,"ךעלרער, ייווצ טלעטשעגסיוא ץישפיל טָאה -- ?טסייה סָאװ --

 ןעמונעגנָא רעגנַיּפ ייווצ טימ ןוא -- ...ױזַא טַאלג ןיימ'כ ,טשינרָאג --

 .זָאנ יד ייז ןופ קידנעיצסױרַא ,ענסנעּפ יד

 טלעטשעגקעװַא ךיוא ךיז טָאה ,ןָאטעג לכיימש ַא ?יטש טָאה ץישפיל

 :טגערפעג ױזַא טַאלג ןוא לשיט ןּבענ

 { ןדיי ןסעומש סָאװ ןופ --

 - טצפיועגּפָא לָאװמױב טָאה - ןעמ טסעומש ןכצז ענייפ רָאג ןופ --

 ענייש ַא ...ענעטָאשרעד ןופ *קָאסיּפס, סעיינ ַא ןיוש ריא טָאה טָא

 ! רקפה .. .ָאי ,ָאי ..ןסיש וצ ןיוש טמוק ןעלדנַאה רַאפ ,ןעמוקעג טלעוו

 םינּפ סָאד ןוא ןָאטעג גערפ ַא להשמ טָאה --?רעדיװ ןיוש זיא טָאװ --

 .ןרָאװעג רעלעקנוט סעּפע םיא זיא
 -- ןָאטעג לכיימש ַא ןייטשנירג ןיוש טָאה -- !"רעדיװ, טסייה סָאװ --

 !יײז ַאּב לָאמ עטשרע'ס ? סעיינ א סעּפע זיא'ס
 טלָאװעג טשינ אקוד ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעגנייא ץישפיל טָאה

 ײּברעד ,טנַאה ןיא גנוטייצ יד ןעמונעג רָאנ טָאה ,?סָאװרַאפ , ןגערפ

 ןענעייל ןעמונעג רֶצֹג טָאה רע ןוא ,ןָאטעג רעטיצ ַא טנַאה ןייז טָאה

 ,טנעייל רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא ,עילַאטיא ןופ עמַארגעלעט ַא סעּפע

 :גָאז ַא ןּבעגעג גנוטכַאױטרַאפ רעקרַאטש ןייז ןופ ןטימ ןיא ןיקלַאז טָאה

 ײז טָאװ ,ןרעהוצ ךיז . , ,תושעמ עטסוּפ ,גנוטייצ יד קעװַא טגייל --
 ...חיר ַא ןוא םנט ַא טנה'ט . . ,ץלַא ןגָאז
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 ןהמסטאייזיי

 יד טלעטשעגסיוא לָאװמיױּב טָאה -- "תושעמ עטסוּפ , לָאמנייא ןיוש --
 רַאפ ...סָאװרַאפ וטסייװ רשפא ןוא ,ןשטנעמ טמענ ןעמ - ןגיוא

 - - - ןוא רע'ק"ּת לקיטש ַא סעפע
 ךיז ןוא !ןגָאלשעגרעּביא ןיקלַאז םיא טָאה - ּפָאק ןייק טשינ טיירד --
 ךיא סָאװ ,טרעה . . ןדער וצ סָאװ ןופ עמעט ַא ןענופעג -- טרעזייּבעצ
 רָאי ץרַאװש סָאד ,דיײר טטסוּפ יד ךייא ןגיוט סָאװ : ןגָאז ךייא לעװ
 ,טָא .גָאט ַא ךָאנ זיא ,גרָאמ זיא - טנייח טשינ ,ןעמענ ןיוש יז טעװ
 עתמא סָאד רעּבָא ,סּפַאנש לשעלפ ַא ףױרַא טגנערּב ריא ןעוו ,ריא טעז
 םעד טימ ױזַא רעּבָא זדנַאג ענעטָארּבעג עשירפ ַא טימ ,סּפַאנש לסיב
 יװַא ,"ךעלעקלוּב  עשירפ עקניכײװ רָאּפ ַא טימ ,"סוָאס, לסיב ןתמא
 קעװַא זַא ךיז ןצעז רימ ןוא ...סעקלֹוב עסייו עקידעקַאנק יד
 סָאד טרָאד רימ גיוט סָאװ רעּבָא !ךיא ייטשרַאפ ,סָאד טָא -- -- - ןריפ ןיא
 רָאג ןסיש ייז !סָאװ ךיא סייוו .תושעמ עטסוּפ יד טימ סרעייא ןעוועּבעּב
 :רעביא יז ןליוו זדנעג יד ,ייז ןּביירש טָא ,ןָא טשינ ךיז טּבייה'ס ,טשינ

 ,דיײר יד טשינ טניול סע ,ןקערש
 : טלכיימשעצ ןייטשנירג ךיז טָאה
 ,ךאז רעד וצ שוריפמ טדער רע ? סָאװ ריא טניימ סָאװ --
 טוג א ןגעװ ןדער ןּבױהעגנָא ןוא טצעזעגקטװַא להשמ ןיוש ךיז טָאה
 ַא טליטשעג טָאװ'ס ,"קיזָארָאמיװ, ןתמא םעד ןופ ,ױזַא טָא ,ןייוו לזעלג
 'רעלעק , ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןעמ זיא טסולגרַאפ ךיז טָאה'ס !לָאר
 טניימ ,רעגייטש ַא ןעוו ןוא 1 ןופרעד טדערעג טָאה רעװ .טשינרָאג ןוא
 רָאי ייווצ טימ ןוא !קירוצ רָאי טרעדנוה טימ -- ןעװעג סע זיא ,ריא
 .עג טָאה ןעמ !לָאר ַא טליּפשעג טָאה ,טייצ:המחלמ ןיא ןליּפַא ,קירוצ
 ,בוטש ןיא רימ ַאּב וליפַא ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז 1 םעד ןופ ןדער טפרַאד
 רָאּפ ַא ףױרַא םענ ַא ןבעגעג יז טָאה ,טסניד יד ןסייַהעג ןעמ טָאה
 ."ןלַארוטַאנ, רעּבַארַאסעּב ןתמא םעד רָאג רעדָא ,"קָאזָארָאמיװ, ךעלשעלפ

 סָאד טלָאװ רע יװ ,ןגױא יד םורַא ןטױה יד ףיונוצ טיצ להשמ ןיא
 :גָאז ַא טיג ןיקלָאז זיּב ,"ןייוו לזעלג תמא , ןַא ףיוא טקוקעג קידתוניכמ

 !ןלָאר א טליּפשעג טָאה'ס ,סָאװ ךיא סייוו --

 ,ףיױא לעטש ַא לָאמַא טימ ןּבעגעג ךיז ןוא עלייוו ַא ךָאנ טכַארטעג
0. 
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 ןיא ןײרַא רע זיא ןײלַא ןוא ,ןענייוו ןגעוו ןדער טזָאלעגרעּביא יז
 =עג ךָאנרעד ,טעקרָאּפעג עלייװ ַא טרָאד ךיז ,לרעמיצ:ָארויּב םעניילק

 :לריט סָאד ןפע ןַא ןּבעג *
 ,עלייוו ַא לחומ טייז ,להשמ 'ר --
 .ןײרַא ןיהַא טייג ןוא טלמוטעצ לסיּב ַא טרעװ ,ףייא להשמ ךיז טלעטש

 ,"קַאּבַאט, ןטוג םעד ןופ לסָאריפַאּפ ַא ןעיירד לייוורעד טמענ ןייטשנירג
 ןקיק ןָא טּביײה ןוא טרעכיײררַאפ ,גנַאל ןופ ךָאנ םיא ַאּב טייטש סָאװ

 רעגניפ ייװצ טימ ןָא טמענ לָאװמױּב .קנעש יד ןיא סנקור יד ףיוא
 ץעז ַא ךיז ייז ןּביג ,זָאנ רעד רעּביא ריפ ַא ייז טימ טיג ,ענסנעּפ יד

 ײַאּב יװ ,ןטייוו ןופ טקוק ןוא גנוטייצ יד ךיז ןופ ּפָא רע טקור ,ףױרַא
 ,טשילעמעג טשינ ןענעז ייז בוא ,תויתוא יד קידנטכַארט

 טָאה לָאװמיױּב .קירוצ ןעמוקעגסױרַא ןעלהשמ טימ ןיקלַאז זיא לייוורעד

 עקירעירפ סָאד טצעזעגראפ טָאה ןיקלַאז ןוא ךעלזעלג יד רעּביא טקוקעג
 : ןערּפשעג

 רימ ןציז טנײה !לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ץלַא סָאד טָאה לָאמַא --

 טימ סַױרַא עקעלג שטָאכ ,םרא:ינּב ןיא ןָאה ַא יװ ןקוק ןוא עקַאט
 ,גנוצ רעד

 : טזָאלעגסיױא ןוא
 {!טשינ יז טמענ הפנמ ןייק זַא --
 ןָא טביײה - -- -- םתסמ ךָאד טסייוו ריא . . ,ךָאד ןעמ טגָאז סעּפע --

 ,ןייטשנירג
 רעיא טימ ןֹוא תומולח ערעיײא טימ ורוצ ןיוש ךימ טזָאל ,ייא --

 ,רעהַא טעװעּבעּצעג ,ןיהַא טגָאזעג .תושעמ יד טרעהעג ןיוש .ןעוועּבעצ

 ןעעז טשינ יז לעװ ךיא ןמז לֹּכ .טשינרָאג טשינ ןיוש ביילג ךיא
 ,טשינרָאג זיא -- טייז רענעי ףיוא

 להשמ ןיוש זיא ,'םילודג יד ןופ ןדער ןּבױהעגנָא רעדיװ טָאה ןעמ זַא

 ,לרעגייז ןדליג ןייז ןעמונעגסױרַא רע טָאה ,ןרָאװעג ןגָארטעצ רָאג

 סע טָאה ,לגײשנעמַאל טַאמ ַא טימ ,עלעקטופ ַא ןיא ןגעלעג זיא סָאװ
 ."ךעלרער, יד טימ ךיז טקוקעגנייא ,טנפעעג

 ,טגערפעג לָאװמױּב טָאה -- ? ןיוש זיא לפיוו --
 .יירד ךָאנ ןיוש --
 : טגָאזעג ןוא טכַאמרַאפ קירוצ טָאה

4414 
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 ,ןייג וצ טייצ ןיוש ,ונ --
 ןעװ רָאנ ,טנגעזעג ךיז ןוא ךעלּפענק עלַא ףיוא טלּפענקרַאפ ךיז טָאה
 :ןגירשעגכָאנ ןיקלָאז םיא טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא טַאהעג ןיוש זיא רע

 {ןסיװ ןיוש ריא טעװ ! להשמ 'ר --
 !!ןגָאז וצ ךייש --
 טָאה סָאװ ,ןעניײטשרעּבליז ןופ גנוניואוו רעד וצ ןעמוקענוצ זיא רע זַא
 זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה .סַאג רעּבלעז רעד ףיֹוא ןענופעג ךיז
 "הרוחס, יד ןעגנערּב וצ םיא טימ טדערעגּפָא ךיז רע טָאה ךעלטנגייא
 רעטניה ןּבילּבעג ןייטש עלייו ַא רע זיא . , ,רעגיײזַא סקעז םורַא ױזַא
 . ..ןײגוצנײרַא ןיוש רעכיילג זיא'ס זַא ,טליפעג טָאה ןוא ריט רעד
 .. ןטרַאווצ רעסעב ןיוש רע טעװ - ?ָאטסינ ךָאנ רע ןיא רעמָאט

4 

 ןעינַאפ ןנָארטעג רע טָאה ,ןעמוקעגמייהא זיא להשמ וא ,טנװַא םעד
 טקיקעג םיא ףיוא יז טָאה ,ןעערעד םיא טָאה יז זא : עקיּורמוא ןַא

 ; טגערפעג ןוא ךיילטימ ןוא זגור טימ
 ! ןרָאװעג ןלַאפרַאפ וטסיּב ואוו --

 .ןעמוקעג ךָאד ךיא ןיּב ,טָא .ןרָאװעג ןלַאפױַאפ טשינרָאג ןיּב ךיא --

 ,טײקטנרָאזַאּב ריא ןעװעג שודיח ַא םיא זיא'ס ןוא
 ןייק ןוא ,סקעז ןוא ףניפ ןוא ריפ ןיוש זיא'ס ? סניֹוזַא טוט רעװ -
 ,ןטכַארטרעּביא ץלַא ןָאק ןעמ סָאװ ,ןסעגעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה גָאטײנ

 ,ןעמונרַאפ ןעמ זיא םמסמ ? ןטכַארטרעּביא ןעמ ןָאק סָאװ
 7 ?למעלימש א סעּפע זיא'ס .. ןטייצ עקיטנייה --
 ,ןטיײקשירַאנ --
 טלקנוט סע יװ ,ןעזעג ןוא רעטצנעפ ןיא טקוקרַאפ ךיז טָאה רע ןוא
 ךיז טָעה רע סָאװ ,ןָאטעג האנה סעּפע םיא טָאה'ס ןוא ןסיורדניא ןיוש

 .טרטפעג דלַאּב יז רָאנ ,הרוחס רעד טימ ןגָארטעגמורַא טשינ
 ןקנַארק ַא ףױא טקוק ןעמ יװ ,טקוקעג םיא ףיוא טציא טָאה עינַאט
 ןסעזעג זיא עשטחוח ,ןסע טגנַאלרעד ןוא שיט םוצ טיירגעג טיא טָאה
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 רעד ףיא ָאד ןוא רעטָאפ ןפיוא ָאד טקוקעג ןגיוא עקיטכיל טימ ןוא
 .יירַא רעלעט ןיא טקוקעג ןוא קידסחוימ ןסעזעג ןיא להשמ ,רעטומ

 גנוטייצ ַא ןַארַאפ טנייה זיא טקנוּפ ןקָארשעג ןיוש ךיז ּבָאה'כ --

 | . . ןסיש ןגעוו |

 :טלכיימשעג טָאה להשמ רָאנ

 ןטכַארט טָאד וַא ,רָאג הרבס ַא ,טרָאד ןּביירש ייז סָאװ ךיא סייוו -

 .+ ןעמ טסעומש יױזַא ,קערש ַא ןפרַאווצנָא ידּכ ,סיוא ענשימוא ייז

 ,טלייצרעד ױזַא טרָאד ןעמ טָאה ,טרָא ןַא ןיא ןעוועג טנייה

 ףךעלקנערק ןייז ףיוא ןזיװַאּב לָאמַאטימ ךיז טָאה טייקכייוו ַא סעּפע

 =עג ןוא ןעינַאפ ףיוא ןקוק רעמַאזקרעמפיוא ןּבױהעגנָא טָאה רע .םינמ

 טָאה רע ,טכַארטרַאפ ןוא טרעטיילעגסיוא סעּפע זיא םינּפ ריא יװ ןעז

 "טפעשענ לקיטש ,  ַא טַאהעג טנייה טָאה רע ןַא ,ןלייצרעד ןטמונעג

 .סקידהשקשינ ַא רָאג ,?טסנידרַאֿפ ַא ןבילפעג זיא'ס

 תו:ט ַא סעּפע טָאה רע ןזַא ,טליפרעד רע טָאה ,ןדער ןטימ ןיא רָאנ
 רָאג טציז יז .טדער רע סָאװ ,טשינרָאג טרעה עינַאפ זַא ,. ,טַאהעג

 ןופ ןוא ןעגנַאגרַאפ ןעװעג ןיוש ויא ןוז יד .רעטצנעפ ןיא טקֹוק ןוא

 ,טײקיטכַאנרַאפ עליטש עקידרעמוז ַא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאג רעד

 ןעינַאפ ןופ .. ןטגיװ ענעגנַאגרַאפ ףיוא:טגנערּב ןוא ןייא טגיוו סָאװ

 רעיורט רעליטש ַא ןוא ןעגנוזעגסױרַא טפַאשקנעב ַא עקַאט טציא טָאה
 ,טקוקעג םינּפ ןוֿפ טָאה

 יעג ליטש זיא רע ןוא ןצרַאה ןיא ןסירעגּפָא סעּפע ךיז טָאה ןעלהשמ
 טקוקעג םורפ ןקילּב עקידנשזנַאלּב טימ טָאה ,ןדער ןטימ ןיא ןרָאװ

 :ןָאטעג גָאז ַא לָאמא טימ ןוא ךיז םורָא

 דלַאּּב ךיז ןעמ טגערפ - ןרעה וצ טייצ ןייק טשינ טָאה ןעמ זַא -

 ן!טשינ

 טָאה ייז ןופ ,םיא ףיוא ןגיוא יד ףיוא ףייה ַא ןּבעגעג עינַאפ טָאה
 ,טגָאזעג טשינרָאג יז טָאה ,סורדרַאפ ןוא לקע ןָאטעג קוק ַא רעדיוו
 טצפיזעגּפָא טָאה להשמ .רעמיצ ןטייװצ ןיא ןיירַא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז
 ןוא טיײקנסיּברַאפ עקידתונשקע יד טליפעג קירוצ ,רעווש ןוא ליטש

 ...טייקדמערפ עקידקיניײּפ יד ןעוועג קירוצ זיא'ס
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111 

 ץישפיל להשמ טָאה ,ירפרעדניא ןטנקלָאװרַאפטכײל ַא ןיא לָאמניי אפ
 עכיילּפ טימ ןגיוצעגרעביא ןעוװעג זיא למיה רעד .סַאג ןיא טנַאּפשעג

 .טייקשירפ טימ טעלנעג קידנגרָאמ טָאה לטניװ סָאד ןוא ןבעװעג עניד
 עטרעטלעעג ,עקידתעדה-בושי ןענַאטשעג ןיוש ןענעז רעמייּב:עיצאקַא יד
 סע טָאה .ץכעילב עסייװ סָאד ךיז ןופ טישעגּפָארַא טַאהעג ןיוש ןוא
 טָאה להשמ ןוא חיר ןקידבאצ=העשּת טימ ןָאטעג קעמש ַא לָאמַאטימ
 .רָאֹּב ןעגגַאגעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ךס ַא סַאג ןיא ןפָארטעג עקַאט
 ,ןרַאוטָארט עקידייל רעּביא טּפַאלקעג ייז טימ ןוא "סעקלעקוטס, ןיא ,סיוו
 ,ןעניקלַאז וצ ןײגוצנײרַא טכַארטעג ןוא ןעגנַאגעג ױזַא ךיז רע זיא
 טָאה חיר רעקידבאּבײהעשּת רעד .ךיז טרעה סע סָאװ ,ןרעװ רָאװעג
 טָאה רע זי ,ןעגנַאגעג גנַאל ױזַא רע זיא ,ןטלַאהעגּפָא רעּצָא םיא

 ,ןװָאלקש ןפָארטעגנָא
 ןצרַאװש ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא ,ןסַאלעג ןעגנַאגעג ווָאלקש זיא טציא
 טלָאװ רע יו ,הנושמ ױזַא טצנַאלגעג טָאה סָאװ ,שוילעּפַאק םענעיורטש
 ,רעלסקעװ ןעגנַאגעג זיא םיא טימ .עלָאמס ןיא טרימשצגסיוא ןעוועג
 ןוא ,לטיה שיטנעדוטס יײנ ַא ןיא ןַאמרעגנוי רעלעדייא ,רעכיילּב ַא
 עבטּב זיא סָאװ -- רעלסקעוו .ןטַאלעג ןוא ליטש טדערעג ןּבָאה ערייּב
 טימ טלדנַאהעגרעטנוא לסיּב ַא טציא ןוא רערעל רעשיערּבעה ַא ןעוועג
 ןיא טנעה עדייּב ןטלַאהעג ןוא לטנַאמ ַא ןָא ןעוועג זיא -- עטוילַאװ
 ןעוועג זיא סָאװ ,לקער ַאזַא ןגָארטעג טָאה רעדיוו וואלקש ,סענעשעק יד
 ײס ןענעכערוצוצ סע ןעוװעג רעש זיא'ס ןוא ךעלנייוועג יװ רעגנעל
 יו ןעוועג זיא עלעדדעביץמק סָאד ,לטנַאמ ַא וצ ייס ,עקרַאנירַאמ ַא וצ
 ןּבָאה ייז זַא ,קיטנָאז ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןיא ןוא טּבױטשרַאּפ
 טָאה ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא ָאלקש טָאה ,ןעלהשמ ןעזרעד
 ױזַא טַאלג רָאנ ,טסנרע ןעװעג טשינ ןוא טלכיימשעג טשינ ייּברעד

 ,טרַאטשרַאפ יו

 ו ךיז טרעה עשז:סָאװ --
 {טרעפטנעעג טָאה ווָאלקש ןוא ץישמיל טגערפעג טָאה ױזַא
 ,ליטש זיא'ס --
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 ַא טָאה להשמ זיב ,ןגיושעג לייװרעד ןוא ןעגנַאגעג יֹוזַא ןעמ זיא
 ;ןָאטעג גערפ

 | ! ןארַאפ *סעּפע, זיא ךייא ָאצ -
 !ןלעג ַא רשפא טָאה ריא -- *ךעלרענייגיצ , לסיּג ַא ּבָאה'כ --

 ,ןכַאמ ךיז ןָאק'ס
 ,סרָא ןַא טָאה - ןרעלסקעוװ ףיוא ןזיוװעג וואלקש טָאה -- רע ןוא --

 ,"עטיור, ןוא *ןדוּפ, ןגירק ןָאק ןעמ ואוו

 ,ןסיו וצ טוג

 ןרָאװעג ןדער ןזיולג ןופ זיא רעלסקעװ ןוא טגָאזעג להשמ טָאה ױזַא
 טָאה סע זַא ,ןגױא עגעקָארשעצ עכלעזַא טַאהעג ןוא רעסַאלּב ְךָאנ

 ,תונמחר ַא ןעמונעגנָא
 ןלעה םעד ןעזעג ןוא זדלַאה סווָאלקש ףיוא טקוקרַאפ ךיז טָאה להשמ
 זיב זיא סָאװ ,ָאלקש רעד טָא זַא ,טקנעועג טציא רע טָאה .טפעה
 טנייה ןוא קנַאּב ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג עיצולָאװער רעד
 ,הרורא ןַא ּבײװ ַא בוטש ןיא ןציז טָאה - עטילַאװ טימ רע טלדנַאה
 ןדלַאה םעד ןטחשעג לָאמַא ןיוש ךיז רע טָאה הרורא רעד בילוצ טָא ןוא
 טייג טציא ןוא טעװעטַארעגּפָא היא טָאה ןעמ רָאנ ,עווטירב א טימ
 ,?ךעלרענייגיצ, טָאה ןוא השעמ רעצנַאג רעד ןיא ןסעגרַאפ ,םורַא רע

 ...טשינרָאג ןוא ןּבעל ןטימ טלעטשעננייא זיא ןוא
 זַא ,טקנעדעג .ןרעלסקעװ ןכיילפ םעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא רעדיוװ טָאה

 :ןָאטעג גערפ ַא ךיז טָאה ןוא רערעל ַא ןעוועג רדסּכ זיא רע
 ו ןכַאז יד טימ רעלסקעװ ךיז טמענרַאפ ןָא ןעוו ןופ ןוא --
 עקַאט ךיא ןיּפ סָאד ןוא -- טרעפטנעעג ווָאלקש טָאה -- גנַאל טשינ --
 ַא ,רעקירעגנוה ַא םֹורַא ךיז טיירד רע זַא ,ןעזעג ּבָאה'כ ,קידלוש
 .ורפ ריד טימ זיא סָאװ, :טלעטשעגּפָא םיא ךיא גָאה ,רענעגָאלשרעד
 ןיוש טָאה רע זַא ,ןײלַא טשינ ןיוש זיא רע זַא ,סיוא ךיז טזָאל *?רעד
 זיא הסנרפ ןייק רָאנ .עטַאט ַא ןרעװ וצ ךיז טכיר ןוא גייוו ַא רָאג

 .ןרעגנוה יװ רעכיילג ץלַא ךָאד זיא ,אלימ .ָאטשינ |
 ובײװ ַא רָאג ןיוש ריא טָאה ! רעה ךיא סָאװ 1 רָאג יוזא -
 .רָאי ַא דלַאּב ןיוש --
 :ןרעדנואווּפָא טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה להשמ ןוא
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 ןיוע ..,!ּייוװ ַא רָאג ןיֹוש ריא טָאה ,רעה רָאנ רעה ?רָאג ױזַא --
 טנעקעג ךייא ּבָאהכ !!רעה ךיא סָאװ ...!ריא טנָאז רָאי ַא דלֲאּב
 ךימ סע טָאה ,.,רַאנימעס-רערעל ןופ דימלּת ַא ןוא רערעל ַא רַאפ
 ןוא רע טמענ ױזַא יוװ ,ןילַא רענייא ,ןַאמרעגנוי ַא .טשודיחעג עקַאט

 ..,בייו ַא רָאג ןיוש ריא טָאה !!רָאג ױזַא 1 ןייא ךיז טלעטש
 ןָאק ץישפיל סָאװ ,םעד ףיוא יא ,רעדנואוו טימ טקוקעג ןּבָאה עדייג
 טכער ץלַא ןיא םיא סָאװ םעד ףיוא יא ,ןרעדנואװּפָא טשינרָאג ךיז
 סעּפע טָאה ץישפיל רָאנ ,ּבייוו ַא ןיוש טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןרָאװעג

 .ּפָאק ןטימ טיירדעג ןוא טכַארטעג ךיז ןיא
 רע טָאה ,ןײלַא ןגילּבעג זיא להשמ ןוא טנגעזעג ךיז ןָּאה ייז ןעוו
 .רקפה ַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,םעד ןופ טכַארטעג קירעיורט רעדיוו
 טע ןוא שורַאשטײלַאװ ַא ןרָאװעג זיא ץישפיל להשמ סָאװ ,גנוי
 ןייק טימ טשינ טקעמש סָאד זַא ,טסייוו רע שטָאכ ,טשינרָאג םיא טרַא
 ,םעד רעּביא זיא ץלַא סָאד זא ,ןעמוקעגסיוא זיא םיא ., .ךעלּפערק
 עכלעזַא טימ ןָאט וצ טָאה ,עינַאפ טסייה סָאװ ,ּבייוו ַא טָאה רע סָאװ
 ןוא ריא טימ ןייז ןָאק רע טשינ ,ןײלַא רע ןוא יקצעגיל יו טיילעגנוי
 ןיש טָאה ןעמ !סָאװ םורָאװ .ריא ןופ ןעּפעשטּפָא ךיז ןָאק רע טשינ
 !רעטכעלעג שיטיײל ךַאמ ןוא ןטג טציא ךיז ייג ,דניק ןקסַאװרעד ַא
 טשינ טיײטשרַאפ רע -- *טגעג ךיז טָאה ץישפיל להשמ ,, :ענדָאמ סעּפע

 .. ןרעה טנָאקעג סָאד טלָאװ רע ױזַא יװ
 סע זיא ,לָאמ ןטסטנזױט םוצ טכַאוטעג ןיוש סָאד טָאה רע שטָאכ ןוא
 טרעױדַאּב ןײלַא ךיז רע טָאה .סעיינ ַא יװ ןעמוקעגסיוא טציא  םיא

 | :טכַארטעג ןוא
 שטָאכ טטייוו רענייק רָאנ ,שטנעמ:רקפה ַא ץישפיל להשמ זיא טציא --
 :עּבעל ןייק טשינ זיא עשטהוח ןוא .,,ךיז טוט ץרַאה ןיא סָאװ ,טשינ

 .רעטכעלעג שיטייל ןָא יּבַא ,ןייז ןיוש לָאז ,אלימ ,המותי עקיד
 ײױזַא ,ןצרַאה ןיא קערש עדנילּב יד טליפרעד רעדיװ לָאמַא טימ ןוא

 ,רעלענש ןייג ןעמונעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע זא ,לָאמַא טימ

 :ג

 .ןקלָאװ ןיא ןקעלפ ערעלעה ןוייװַאּב ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה לייוװרעד
 סַאג ןיא סעּפע ןוא ןקילּבכרוד רעלעה ןּבױהעגנָא טָאה ןוז יד .בעוועג
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 ,טכארטעג ןוא ןעניקלַאז ןופ סױרַא זיא לחשמ .רעכעליירפ ןרָאװעג זיא
 ,ןענײטשרעּבליז וצ ןײגוצנײרַא רשוי ַא ןעװעג רָאג טלָאװ סע זנ
 טלָאװ ןגײװצנזָאר ַאב ןוא .הרוחס לסיּב ַא ןעמענ רע טעװ רשפא
 .עג ןנעקטנַא םיא זיא לייװרעד ..,.ןָאט גערפ ַא טפרַאדעג  ךיוא ןעמ
 סע ןוא ןגיוא עצרַאװש טימ ןַאמרעננוי רעכיוה ,רעצרַאװש ַא ןעמוק

 :ןָאטעג יירשעג ַא םיא ןיא טָאה
 !ןייּבשיפ -
 ליה םיא זיא טסורּב ןיא רָאנ ,סָאװרַאפ טסואוועג טשינ טָאה רע ןוא

 ,ןרָאװעג
 טימ ןייצ עלעג עקרַאטש ןזיוװַצּב ןוא טלכיימשעצ ךיז ןייּבשיפ טָאה
 ךיז ןוא טנַאה יד ןגיוצעגסיוא םיא וצ רע טָאה .ןטנַאק עצרַאװש

 ; טיירפרעד
 {ןעמ טכַאמ עשז:סָאװ זיא
 . .ךיז טעששומ ןעמ .. ,ןכַאמ ןעמ לָאז סָאװ

 { הסנרּפ טימ ןוא --
 טָאה טליפעג ןוא - !ךייא ַאּב ךיז טרעה סָאװ ןוא ,.,ךעלרעווש --
 סצּפע טָאה רע רָאנ ,שימיה ליפוצ םיא טימ רע ןיא סעּפע זַא ,להשמ

 ,טנָאקעג טשינ שרעדנַא
 .ֹזַא .ןרעה ךיז לָאז סָאװ -
 ,.גתמא זיא'ס יצ טשינ סייוו'כ ,..טרעהעג ךיא ּבָאה סעּפע --
 .ןטײקשירַאנ .ןטכארטסיוא ץלַא ןָאק ןעמ סָאװ --
 ַא זיא רע ןיא םינּפ ןייז ןוא ןטלַאהַאּב סעּפע ךיז טָאה ייּברעד ןוא

 ,ןּבילבעג ליטש עלייוו
 ןטָאגַאצ ךיז טָאה סַאג יד ןוא טנײשעגסױרַא ןֹוז יד טָאה לייוורעד
 ןעמ ןוא טנירגעגפיוא רעלעה סעּפע ןּבָאה רעמייּב יד .טייקיטכיל טימ

 ,רעטסנרע ןוא רעקידתודוס רחסמ ןגעוו ןסעֹומש ןּביױהעגנָא טָאה
 ,טגָאזעג להשמ טָאה ,.,ליטש זיא ס -
 ...הרוחס לסיּב ַא אקוד טציא ףרַאד ךיא רָאנ ,ליטש עקַאט זיא'ס --

 ...ךיא טלָאװ רשפא זיא ,, ,טייהנגעלעג ַא
 טשינ ללּכ טציא ןיוש טָאה רע זַא ,ןיינ זַא ,ןגָאז טלָאװעג טָאה להשמ

 :רָאג רע טָאה טנָאזעג רָאנ ,םעד טימ ןָאט וצ
 .םעד ןופ טשינ ךיא דער סַאג ןיא --

 ן

 ְּו =
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 לעװ - טּפַאכעגרעטנוא רענעי טָאה -- ,,,טכערעג שוריפּב , ,,טפערעג --
 ,..ןעמוקנײרַא ךייא וצ ,סע טסייה ,ךיא

 מא רלַאּב טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןקָארשרעד לחשמ ךיז טָאה
 קידנטכַארטניײירַא ,ךיז ןיא טרירטנעצנָאק סעּפע ךיז טָאה ןוא טגָאזעג
 רָאנ .ןטכַארט וצ טניימ רע סָאװ ,טסואוועג טשינ ןיילַא ןוא רעווש
 רעד ןּביױהעגנָא טָאה ,שרעדנַא סעּפע ןופ טדערעג ןיוש טָאה ןייבשיפ
 טלמוטעצ קרַאטש רָאג ןיוש ןענעז "םיחצור, יד סָאװ ,םעד ןגעװ ןלייצ
 ןוא ,ןפיש עשידנעלסיוא ןזיװַאּב רעדיוװ ןיוש ךיז ןּבָאה םי ןפיוא ןוא
 ,"ןביוהעגניוא, ךיז ןּבָאה רעפרעד יד יװ ,השעמ ַא ןלייצרעד ןעמונעג
 טלַאפַאּב ,..סעּפע ייז וט ייג !? סעקיװעשלָאּב ןייק טשינ ןליוו ייז זַא

 , . .לָאמש ראג "םילודג , יד טימ טלַאה'ס ןוא ןגוצ יד ןעמ
 ?ױזַא :טגערפעגרעכיא עליו עלַא ןוא טרעהעגסיוא טָאה ץישפיל
 .רעד םיא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רענעי טָאה לָאמַאטימ ןוא 1 עקנט

 ,טנַאה יד טגנַאל
 ! םייהרעדניא ךייא ןעמ טפערט ןעוו ןוא --
 ,טנוװָא ןיא -

 ,קעװַא לייוורעד רענעי זיא -- ןעוו ,סָאװ רעדייא ןוא !
 יװ ,יוזַא ןעװעג זיא ןצרַאה ןיא רָאנ ,רעטייוו טנַאּפשעג טָאה לחשמ
 טּפַאכרַאפ םיא טָאװ'ס ןוא רעסַאװ טלַאק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא טלָאװ רע

 . . ,םעטָא רעד
 : טכַארטעג ןוא
 יד .,.טשינ ללכּב לדנַאה'כ ..,רעמ טשינ לדנַאה ךיא , . ,ןיינ --

 ,.,טשינ ךיא לדנַאה טייצ עצנַאג

 1ץ

  טָאה .ןקלָאװ רעקיטש ערעווש ןשיווצ טצעזעג ךיז טָאה ןוז עקימַאלֿפ
 ךיז טלָאװ ןוז יד יו ,ןגָאלשעגסױרַא טרָאד ןופ טייקטיור עקיטולּב ַא

 טסיג ,ןסיגעצוצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה יז זַא ,טילגעצ ױזַא ףוס:לּכ:ףֹוס
 טייקידיײל ןיא . , ןײרַא רעקיטש עצרַאװש יד ןיא טייקטיור יד ךיז
 ןעשעג דלַאּב סעּפע טעװ טָא : קערש ַא סעּפע ןגָארטעגכרוד ךיז טָאה
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 ןוא ןרעטיצ ןּבױהעגנָא רעמייּב:עיצאקא יד ףיוא ךעלטעלּב יד ןּבָאה
 טפיול ,ןעײרשסױרַא םוצ רָאנ ,ליומ סיורג ַא ןפָא רעצימע טלַאה סעּפע
 סױרַא טקוק טיילק ןּפָא ןַא ץעגרע ןופ ,ליטש ןוא ךיג עקשזָארד ַא
 :כָאנ ןוא ןָאטעג זָאלּב ַא טָאה טניװ ַא ,ןגיוא עקיטנװָא טימ ּפָאק ַא
 קערש רעד טימ ןוא ןגיוא עמורפ טימ טנַאּפשעג להשמ טָאה ,טזָאלעג
 ןוא ךַאז עקיטכיװ ַא סעּפע ןענַאמרעד וצ ךיז רע טימַאּב ןצרַאה ןיא
 םיא ףיוא סנטצעל טקוק עינַאפ זַא ,ייברעד טקנעדעג רע ,טשינ טקנעזעג

 יז טקוק תונמחר ןוא טייקזייּב ַא סעּפע טימ ,ןגיוא ענדָאמ טימ
 : טייקיניילק ַא ךיז רע טנָאמרעד
 ,רעקידעקערש ןוא רעליטש ַא ,טכַאנרַאפ ןימ ַאזַא טָא ןעוועג זיא'ס
 טימ ןעינַאפ ןפָארטעג רעיוט ןיא ןוא סַאג ןופ ןעמוקעגנָא זיא רע
 ןעועג זיא עינַאפ ןוא טמערָאעג טריפעג יז טָאה יקצעניל ,ןיקצעניל
 ,דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז ּפָאק םענעגיוּבטג ַא טימ ןוא טכַארטרַאפ
 טָאה .טנַאה ןייז ןגױצעגסױרַא ןוא טקרעמַאּפ םיא יקצעניל רעּבָא טה
 *עג שירַאנ טָאה יקצעניל ,םואיקוק ַא ןּבעגעג גנילצולּפ ךיז עינאפ
 :עגּפָא ךיז ,ּפָאק םעד טקערטשעגסיוא אקוד טָאה עינַאפ ןוא טלכיימש
 םייהַא ךיג טעװ יז ,ןריצַאּפש קעװַא טייג יז זַא ,טגָאזעג ןוא טלעט2
 ןיא טעּפש רעּבָא יז זיא ןעמוקעג םייהַא ,טשינרָאג יװ ךיילג ,ןעמוק
 טעז רע ,טייקינײלק עדעי טציא טקנעדעג רע יװ ענדעמ ןוא -- טנוװָא
 טלָאװ סע יװ ךיילג ,טדערעג טָאה יז ןוא ןעזעגסיוא טָאה יז יוװ יונעג
 םָאוקרעמפיוא רָאג ןעוװעג סעּפע זיא יז :טרעקרַאּפ ,ןעוועג טשינרָאג
 .וצֹוצ ךיז סָאװ וצ טכוזעג רדמּכ ךיז יז טָאה רעטעּפש רָאנ -- םיא וצ

 ,ןזגורבעצ ךיז ןוא ןּפעשט
 ?רעדיװ ןיוש זיא עשז סָאװ זיא --
 ינא ןוא ףיוה ןייז ףיוא ןעמוקעגנָא טירט ענעסַאלעג טימ ױזַא רע זיא
 .ןײרַא ףיוה ןיא ּפערט יד ןופ ןעמוקעגּפָארַא זיא יז ,ןעינַאפ ןּפָארטעג
 טָאה סעּפע ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא םיא ןיא סע טָאה קילּב ןטשרע םַאּב
 ..ןעזעגסיוא טלָאמעד יז טָאה ױזַא טָא :טעװעטרַאהרַאפ םיא ןיא ךיז
 וצ טנכערעג ןצימע ךָאנ טלָאװ רע יװ ,טקוקעגמורַא ךיז רע טָאה
 ,ןײרַא זדלַאה ןיא ּפאק םעד טוָאלעגּפָארַא רעקירעדינ סעּפע טָאה ,ןעזרעד
 יד ךרוד טקוקעג ,ןגיוא יד םורַא ןעמערּב ןוא ןטיוה יד ןגיוצעגפיוג א

 ,רעדימ ַא יו ,ןבילּבעג ןייטש קיטליגכיילג ןוא *ךעלרער,
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 ןזָאלוצּפָארַא טשינ טימַאּב ךיז ןוא טלעטשענּפָא ךיוא ךיז טָאה עינַאפ
 יו ,טעשטרָאקעגפיונוצ ענדָאמ ןעזעגסיוא רע טָאה ריא ןּבענ .ןגיוא יד
 רע טָאה ךעלקנערק וצ ןיוש :ןעװעג טלַאק קרַאטש םיא טלָאװ סע
 רערָאלק ןוא רעדנָאלּב ,רעקנַאלע רעד ןּבענ טכַאנרַאפ ןיא ןעזעגסיוא
 םינפ ריא ףיוא טייקטיור ַא טליּפשעג טציא טָאה רַאפרעד . . .ןעינַאפ
 ;ןקנַארק ַא וצ טדער ןעמ יװ ,טייקכייוו -תונמחר טימ טגָאזעג טָאה יז ןוא

 ,ןעמוקקירוצ דלַאב ךיוא לעװ ךיא ?ףיױרַא טסייג --
 ,טײקטכַארטרַאפ ַא ןגעלעג זיא םינּפ ךעלקנערק:ליטש סלהשמ ףיוא
 ,טלרעמַאּב וליּפַא השעמ תעשּב ןוא טייז ַא ןָא טקוקעג סעּפע רע טָאה
 .ץנַאלג ןטױר טימ ןגיוצעגרעּביא ןענעז ךייהרעדניא רעטצנעפ יד זַא

 :טגערפעג רָאנ רע טָאה
 ? זיא ואוו עשטהוח ןוא --
 ,סעציוורוה יד ַאּב ,ןעקשטעלעצ ַאב --
 ,ענעוטרַאפ ַא יו ,טייהנגעלרַאפ ןיא ןענַאטשעג עינַאּפ ךָאנ זיא עלײװ ַא
 ןעיירדוצסיוא ךיז העדּב טַאהעג להשמ טָאה עלייוו ןייא ,קעװַא זיא ןוא
 טשינ ןוא טנשקערַאפ ךיז טָאה רָאנ ,ןגייצרעּביא סעּפע ןָא ךיז ןוא
 ,ןײרַא בוטש ןיא טירט עליטש טימ ןעגנַצגעג ּפָצק םעד קידנעיירדניוא

 יז ןוא ּבולש ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא ,ריט יד ןסָאלשעגפױא טָאה רע
 .ַאֹב טרָאד ךיז טָאה רעצימע יװ ,עטכארטרַאפ ןוא עליטש ַא ןפָארצעג
 .מורַא ךיז רע טָאה .ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ ,ךַאז ַא סעּפע ךָאנ ןטלַאה
 ןייז עקַאט זיא סָאד זַא ,ןגייצרעביא ןלעװ ךיז טלָאװ רע יװ ,טקוקעג
 ,רעטצנעפ ןיא טקֹוקרַאפ ךיז ןוא טוה םעד ןָאטעגסױא טָאה ,ּבוטש

 : ןָאטעג טכַאױט ַא רעדיו השעמיתעשּכ
 ?ַאה ! ןּבעל ַאזַא ןופ ףוס רעד ןרעװ טרָאּפ ןָאק סָאװ ןוא --
 .רַאפ ַא ןעגנָאהעג זיא ןּביוש יד רעּביא ןוא טנװָא ןעוועג ןיוש זיא'ס
 ,טייקידייל רעקיטכַאנרַאפ ןופ טקוקעג טָאה סָאװ ,טייקמורפ עטכַארט
 ,ןעירשעג ערעװש ןופ רעקיטש ןגָארטרעד ךיז ןּבָאה רעטצנעפ םוצ
 טימ רענעגעוו ערעווש טּפוטשעגרעטנו+ סענַאמרופ ןטלָאװ סַאג ןיא יװ
 ןיא טָאה רע ,דרעפ יד וצ ןגירשעג תולוק עקירעזײה טימ ןוא תואשמ
 ןטלַאהעגנייא ,ליטש טצכערקענּפָא רע טָאה ,רעדיוש ַא טליפרעד ךיז
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 טכַאמרַאפ םיא רע טָאה ,ןפָא טייטש קישטפול רעד זַא ,טקרעמַאּב .ןוא
 ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,ענַאמָאטָא רעד ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז ןיילַא ןוא
 טציא זיא םינּפ ךעלּבלעג ןייז .טעּפַאגעג רעווש ןוא ןגיוא עדנילג טימ
 ןיא טלּפענרַאפ ןצנַאגניא ןגיוא עלעקנוט:ןיורּב יד ןוא לקנוט ןעוועג
 זיא'ס ןוא ענַאמָאטָא לקניװ ןיא טעשטרָאקעגנײא ךיז רע טָאה .טײקטַאמ
 טָאה סעּפע ,קיסקיוװעגןיילק רָאג סעפע ןיא רע זַא ,ןעמוקעגסיוא םיא

 ; ךייוו ױזַא טדערעג יז
 .ןעמוק דלַאּב ךיוא לעװ ךיא ? ףױרַא טסייג --
 ז ןייג טנעקעג טציא יז טָאה ךעלטנגייא עשז:ואוו --
 ןעק'ס סָאװ ,םעד ףיוא ןטָארדרַאפ טשינרָאג טציא טָאה םיא ,ענדָאמ ןוא
 טָאה סלַאפנלַא - ןיקצעניל טימ ןפערט ןעגנַאגעג ךיז זיא יז זַא ,ןייז
 טרעטנענרעד סע זַא ,ןעמוקעגסַוא זיא םיא רָאנ ,טכַארטעג ױזַא רע
 יד טליפרעד רעדיװ טָאה ןוא ,ןעשעג טעװ סעּפע זַא ,ףוס ַא סעפע ךיז

 :טייקנסיגרַאפ עקידתונשקע רָאנ ,עדנילּב

 ,ןעמענ ףוס ַא לָאמַא ךָאד זומ סע --
 *9ג ךיז סנטָאש ןּבָאה ןעלקניוו יד ןופ .לקנוט רָאג ןיוש ןרָאװעג זיא'ט
 .קירעיורט טימ ןענַאטשעג זיא טעפוב רעד ןוא ,קידנכרָאש טקור
 -עגוצ ענדָאמ סעּפע ךיז טָאה להשמ ,ןרעיוא ןוא ליומ ענעטירעגניוא
 ןוא סנטָאש עדמערפ ןופ ןכרָאש סָאד טרעהעג טלָאװ רע יװ ,טרעה

 : טרזחעגרעּביא ךיז ןיא טייקנסיגרַאפ טימ
 ןציז ןפָארטעג ייז טָאה רע טניז ,ןיקצעניל טימ עטכישעג רעד טניז --
 .י.יעטַאװעשיקעל ױזַא ןעועג ןענעז עדייב ןֹוא רעמיצ-ףָאלש ןיא
 .עדמערפ יװ ייט ךיז ייז ןענעז , . ,רָאי עכעלטע ןיוש--ךָאנ טלָאמעד טניז
 ןוא ,תופּתֹושּב ףניק ַא טָאה ןעמ ,זיוה ןייא ןיא רָאנ ךיז טניפעג ןעמ
 ןופ רעטומ יד יז זיא סָאװכָאנ ןוא ? ןעמ טרַאװ סָאװ ףיוא .טרַאװ ןעמ

 . . .ןעוועג ליטש טייצ ַא ,סעקיװעשלָאּב ןעמוקעג !דניק ןייז

 } ןייג טנעקעג טציא יז טָאה ךעלטנגייא ואוו --

 "רעד לָאמַאטימ ךיז טָאה רע ,ריט ןיא ןּפַאלק ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס
 ךיז ַאג טָאה רע זַא ,טקנעדעג טשינ טָאה רע ןּוא ,ןענייּבשיפ ןָא טנָאמ
 יו טָאה תונשקע ןייז סעּפע .םיא טימ "ןעלדנַאה, וצ טשינ ןסָאלשַאּב

 ,קערש רעדנילּב רעד רעּביא ןגיוצרַאפ סָאלּג ַא
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 :טכַארטעג ןענעפע ריט רעד וצ קידנעייג ןוא
 ;..1דער ךיא ןעמעוו טימ טשינ ןעד סיייו'כ , , ,ןטיײקשירַאנ --

;( 

 :טגָאזעג טָאה להשמ ןוא טקוקעגמורַא קידתודוס ךיז טָאה ןייּבשיפ
 .רעייפ ןדניצנָא ןעמ טעװ ,ךייא טצעז --
 זיא סָאװ ,עטַאװ ןופ לטיינק ַא - לּפמעל-לייא סָאד ןדנוצעגנָא טָאה
 ןכלעװ ןיא ,לטכעש ַא ןופ לקעד ןכעל2 ַא ןיא קע ןייא טימ ןגעלעג
 סָאד ךיז טָאה טשרע וצ ,לייאמיוב לסיב ַא ןסָאגעגנָא ןעוועג זיא'ס
 לרעייפ סָאד ךיז טָאה ךָאנרעד ,ןעקנופ עקנעניד טימ טצירּפשעצ לטיינק
 ןטיורילקנוט ַא ןפרָאװעג ןוא לגניצ גנַאל לָאמש ַא ןיא ןגיוצעגסיוא
 ןּפטש ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה פוטש ןיא סנטָאש יד ,שיט ןצױא ןייש
 .טעמוב ןוא ענַאמָאטָא ףיוא ןגיל ןבילבעג ןענעז ןוא ץכעלייוורעטניה
 ַא ןגעלעג טלָאװ בוטש ןיא יװ ,ערעוװש ַא ןעוועג זיא טייקליטש יד

 .ססוג
 זןגָאז טלָאװעג ריא טָאה עשז סָאװ זיא -
 .עג ךיז טָאה םיא ןיא ,ןגיוא עטזָאלענּפָארַא טימ ןסעזעג זיא להשמ
 קיױר ןוא ןסיּברַאפ ךיז רע טָאה רַאפרעד ,תונשקע טימ קערש .טשימ
 טָאה .ןקָארשרעד ןוא ליטש רעייז טדערעג טָאה ןייּבשיּכ .טרעהעגסיוא
 ןדער ןטימ ןיא ךעלטסוה עטכיײל עליוה טימ טסוהעגּפָא לָאמ רָאּפ ַא
 ןטעּבעג סָאד טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא רע טָאה ,רעטסיירד ןרָאװעג ןוא
 קידתורופ ױזַא טדערעג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ןוא .הבוט ַא ךיז רַאפ
 ןוא טקרַאטשעג טייקנטיּברַאפ סלהשמ ךיז טָאה ,טלמוטעצ ןוא ליטש

 .שינעלעטשנייא יד ןָאט האנה ןּביױהעגנָא סעפע םיא טָאה'ס
 .. .ועיק ןופ ןעמוקעג טנייה עקַאט ..,רחוס רעטיורג ַא ראג זיא'ס =
 , , ,?הרוחס, לסיב ַא ןּבָאה רע ףרַאד ., .םיא ףיוא טרַאװעג ןיֹוׁש ּבָאה ךיא

 לרעייפ ץיּפש ןופ ןוא טנערּבעצ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ?טייגק סָאד

 יוצ טָאה להשמ .םעדָאפ רעצרַאװש רעניד א ןגיוצעג ןיוש ךיז טָאה
 :טגערפעג קיור ױזַא ץלַא ןוא ןגוא יד םורָא טיוה יד ןגיוצעגפיונ

 5 זרח יח-זיש
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 טגירק וועיק ןיא !סעדָא ןייק ׁשזַא ןעמוק םעד ּבילוצ ןעמ זומ --
 ? טשינ ןעמ

 :טגָאזעג רעטסנרע ןוא רעליטש ךָאנ רענעי טָאה
 .."רעטסעפ, קרַאטש .,,"רעטסעפ, וועיק ןיא טייטש ,לָאמניײא --
 ןגיוא ןּבָאה "טייל, רעװעיק :רעדיװ סנטייווצ .סנייא רעמונ זיא סָאד
 ןסקַאװ ,טשינ ייז טייז ןעמ ואו -- ?םילודג, ענעי . ,.סעציילּפ יד ןיא
 רע זַא ,סיוא רימ טעז :טגָאזעג תמא ןקיטכיר םעד ןוא ...סיוא יז
 .ןֵּפרֲאק עסיורג יד ןופ זיא רע ,., ןפָאלטנַא טרָאד ןופ גנילצולפ זיא
 . ..ץענערג יד רעּבירא רַאג טציא רע ליוו ...יושזרוּב רעסיורג רעד ,ּפעק

 ...יֹוזַא -
 רענעי ןוא ןגיוא-שיפ פקידשואי עטלַאק ןּביוהעגפיוא טָאה להשמ ןֹוא

 ,טלביאעג םיא טלָאװ סע יװ ,םינּפ קידנענייוו ַא ןגירקעג טָאה
 !רחוס םעד ,םיא טנעק ריא ןוא --
 ָנ ךיא ןיּב שטנעמ-רקפה ַא ,ןייא ךייא טלַאפ סָאװ . , ,ןגָאז וצ ךייש --
 רַאפ ,ךייא טעּב ךיא ,ךימ ריא טלַאה ןעמעװ רַאפ !ןענעק ןימ ַא ךָאנ
 ,הרוחס ןפיוק םיא רַאפ ךיא געלפ קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ !עלעגניי ַא
 טפיקעג םיא רַאּפ ךיא בָאה ,ףייז ןופ דָאװַאז ַא טַאהעג טָאה רע

 ,.,ןיוש ךימ רע ןעק ..,עינאטענאק ,עדָאס
 ...ַֹוזַא --
 עדנילּב ,עצרַאװש יד ףיא ןגיא יד טלעטשעגסיוא טָאה ל?השמ ןוא
 -גייא ךיז טָאה ןרעטש רעד ןוא ןעמערצ יד ןפיוהעגפיוא טָאה ,ןּביוש
 ,טנאמרעד טציא ךיז טָאה רע :ךעלעשטייגק עגנַאל עניד ןיא ןּפמורשעג
 עטנַאקַאּב ענייז ַאֹב ןענייבשיפ םעד טָא ןפערט עקַאט טגעלפ רע זַא
 רע טָאה .,.עינאפענאק ןוא עדָאס טימ ןעלדנַאה ןגעלפ סָאװ ,םירחומ

 : טגערפעג ןיוש ױזַא טַאלג
 ז רימ וצ ריא טפערט עשזיןענַאװ ןופ --
 :טקידײלַאּב רענעי ךיז טָאה
 ןטלעוו רענעי ןופ שטנעמ ַא ! סָאװ ךיא ןיּב סָאװ ? ןפערט טסייה סָאװ --
 ךָאד טמוק ןגערפ רַאפ ,סנקירעּביא . . ,ןשטנעמ ענעגייא ךָאד זיא ןעמ

 ,אטשינ ןיוש ךיא ןיּב - טשינ . , ,טשינ שטַאּפ ןייק
 ךיז ואורּפ ַא ךָאנ טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג לכיימש ַא להשמ טָאה טציא
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 קערש יד ןסעגרַאפ ןיוש רע טָאה .., טייקיטכיר רעד ןיא טגייצרעּביא
 זַא ןעזעג ןוא םענעי וצ ןגיוא יד טרעקעגסיוא טָאה ,תונשקע יד ןוא

 :טקידיילַאּב זיא םינּפ ןייז
 | ורע ףרַאד ךס ַא -
 ,רָאּטש --

 ! סנױזַא סָאװ
 :סנקירעביא--,,."ךעלּב , לסיּב ַא ןוא *ןדופ, רעדָא *עגנַאל. לטיג א

 ,ןסעומש ךייא טימ ןיוש טעװ ןיילַא רע
 ַא טײרדרַאפ טָאה ,עקשוּפ עצרַאװש ןייז ןעמונעגסױרַא טָאה ץישפיל

 לסָאריּפַאּפ סָאד טָאה ,דייר עקידתודוס סמענעי קידנרעה ,לסָאריּפַאּפ

 ןּבעגעג ,למעלפ םוצ ןגיוצעגוצ ךיז ,לציּפשנרַאגיצ ַא ןיא טצעזעגניירַא
 .רעייפ בלַאה ַא ןייא:גנולש ַא ןּבעגעג טָאה סָאריּפַאּפ רעד ןוא ,יצ ַא
 רעד ןוא ןייא-עשטרָאק ַא ןבעגעג ךיז טָאה עקירעּביא סָאד ,?גניצ
 :עגכיילג קירוצ ךיז רע טָאה ,ןטייז יד ןיא ןפָאלעצ ךיז זיא שטיּפָאק
 להשמ ,ןרָאװעג ןגיוצעגסיוא ןוא ץנַאג קירוצ זיא למעלפ סָאד ,טצעז
 ןסיררַאּפ ןוא . . .טמעשעג סוג ַא ןסילש ןרַאפ יװ ,ןגױצרַאפ קַאמשעג טָאה

 ןוא לױמ ךרוד ךיור םעד קידנזָאלטױרַא ,לדרעּב םעד טימ ּפָאק םעד

 ןָא:טרַאּפש עילעטס רעד ףיוא ,ןּביױא זַא ,ןעזעג ןוא ךעלמָארטש יװ ,זָאג

 טמָארטש ןוא קעלּפ םענעסָאנעצ-קיטכיל ןטימ ןיא םעדָאּפ רעצרַאװש רעד
 ,ןײרַא ןטייז עלַא ןיא ךיור יו

 ּורחוס ןטימ ןעמוק טעװ ריא ;סע טסייה --
 ףרַאד רע סנױזַא סָאװ ,ןגָאז ךיוא ךייא ןָאק ךיא שטָאכ ,סיוועג וג --

 ,סיוא ןעמונעג ןוא עלעכיּב-ץיטָאנ ןיילק ַא ןעמונעגסיורא ייּברעד טָאה
 ,"הרוחס, יד ןענעכער

 יז ןעמוקעגניירַא זיא עינַאפ ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה לייוורעד
 יו סעפע ןוא םעטָא ןגנוי טימ ןוא טייקשירפ טימ ןעמוקעגנָא זיא
 סָאד ןוא רָאה עדנַאלּבלעה עזױלּב יד ןיא ןעװעג זיִא יז .טסעּכעצ
 ןוא טעליּפשעצ ןעוװעג זיא לטנַאמ רעד ,טנַאה ןיא ןגָארטעג עלעטיה
 ןעוועג זיא ,ןדנעל יד ןעמונעגמורַא קרַאטש טָאה סָאװ ,קעסַאּפ רעד רָאנ
 רעזָאר רעלופ ריא טנײשעגסױרַא טָאה דיילק ןלעקנוט ןופ ,טלּפענקרַאפ
 ףטפיה יד טימ קידנגעװַאּב ,טנַאּפשעג טכייל טָאה יז ,ןקַאנ:ןוא-זרלַאה

 0 += יז .,ועקערטשיישיא
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 ליטש ַא טימ טגיװעג ךיז טָאה רעּפרעק לייט רעטשרעצביוא רעד ןוא
 .קירוצ ךיילג ןוא ןָאטעג קוק ןייא רָאנ להשמ טָאה ,גנַאזעג ןליױהרַאפ
 ,טירט עריא ןעמענרַאפ טלָאװעג טשינ קידתונשקע ןוא ןגיוא יד ןעמונעג
 עצרַאװש ענייז ןוא סיוא:קערטש ַא ןּבעגעג סָאװטע ךיז טָאה ןייּבשית
 ,ףוג ןקידנעגניז:ליטש םעד רעּביא ןָאטעג שטילג ַא ךיז ןּבָאה ןגיוא
 -רַאפ סָאװטע ךיז ,ןָאטעג רעטיצ ַא סעּפע קילּב םעד ן פ עינַאפ טָאה
 רעראּבעז טשינ ,רעליטש ַא יװ טָאה טייקיורמוא ערעװש ַא ןוא ןטלַאה
 .ןעזרעד קילגמוא ןא טלָאװ יז יװ . . ,ץראה ריא ןָאטעג ירג ַא םַאלּפ
 רעטלמוטעצ סעּפע זיא ןייבשיפ ןוא רעמיצ ןטייווצ ןיא ןײרַא דלַאּב זיא יז

 ,ןעוועג
 תונשקע רעד ןיוש טָאה ליפוצ ,טקרעמַאּב טשינרָאג טָאה ץישפיל רָאנ

 .ןצרַאה ןיא ןכָאטשעג שואי רעקיד 7
 יורעצ קרַאטש ןעװעג זיא ,לטנַאמ םעד ןָאטעגסיוא טרָאד טָאה עינַאט
 סעּפע ,ןעשעג ריא טימ זיא'ס סָאװ ,טסואװעג טשינ ןיילַא ןוא טרעד
 טסיײװ ןוא ליורג ַא ןעזרעד סָאה יז זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג יז טָאה
 . . "טשינ ןעמ ףרַאד . .,ןעמוקעג טשינ זיא יקצעניל ,, , , .ואו טשיג

 ,ּבוטש רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגסױורַא קירוצ זיא יז
 !ךָאנ ןכש םַאֹּב !דניק סָאד זיא ואוו ןוא --
 ןָאטעג רעטיצ ַא ענדַאמ סעּפע טָאה םיטש ריא יו ,טרעהעג טָאה להשמ
 ,טרעפטנעעג ןסיּברַאפ רע טָאה
 . . ,םתָסמ --
 ןרָאװעג רעדיװ טציא ןזיא סעּפע .טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה רע ןוא

 ,טלָאװעג ןילַא סָאד טלָאװ רע יו ןוא ,סיא ןיא קיורמוא
 ,ּבוטש ןופ סױרַא זיא עינַאפ
 ײמיא זיא רעװ - טגָאזעג להשמ טָאה - ,עמוט עסיורג ַא ךָאד זיא'ס --

 ? ןגיילוצסיוא דנַאטש

 םיא ריא טעװ ,טלעג ןּבעג ךייא טעװ רע ? ןגיילסיוא טסייה סָאװ --
 ,ןפיוק

 }סע רע ףרַאד ןעוו ףיוא -
 !ךייא סע טייג סָאװ ןיא ,םעד ףיוא רָאנ ךָאד טרַצװ רע ,רעירפ סָאװ -
 ,רעקינייװ ךָאנ רשפא ,םורַא הָעש רעּבלַאה ַא ןיא ןוא ןיוש ךיא יג סָא

 יי
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 עטנָאק ַא ,טלעג ןּבעג ךייא רע טעװ ,קירוצ םיא טימ ָאד ךיא ןיּב
 --ןלָאצוצ ךייא רע טעװ ,ןגרָאמ ףיוא ןטיירגוצ םיא ריא טעװ ,לייוורעד

 | ,קרַאמ ןופ ּפָארַא ןוא
 | ,רשפא טנװָא ןיא 1 ןגרָאמ ףיוא --
 ןּפַאכ . . ,ךיוא רעכיילג עקַאט ןוא .טנוװָא ןיא זיא ,טנװָא ןיא ,אלימ --

 . ..טשינ ָאד ךָאד ןעמ ןָאק
 רָאנ .ןצרַאה ןפיוא טכעלש ןרָאװעג ןעלהשמ זיא רעטרעװ עטצעל יד ןופ
 -גליוו-טשינ יװ טָאה להשמ ןוא רעטסנרע ךָאנ ןעוועג זיא םינּפ סמענעי
 עסיורג ַאזַא זַא ,טכַארטעג השעמ-:תעשּב ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ קיד
 ןוומ ןעמ טעװ ,ןגרָאמ זיּב ןזײװַאּב טשינ ןיילַא רע טעװ ?עיצארעּפָא,

 .עכעלטצ ךָאנ ןּבעג ןסיווּוצ
 ? ןטרַאװּוצ ָאד ריא טעװ --
 . .ץעגרע ןיא טשינ ייג'כ -

 ןרעטש ןטשטיינקעג ַא טימ ןּבילּבעג להשמ זיא ,סױרַא זיא ןייבשיפ זא
 , .טנװָא ןיא ר ע כײל ג זיא'ס סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טלָאװעג אקוד ןוא
 :טרעזייּבעג ךיז טָאה ןוא ןעשטהוח טימ ןעמוקעגניײרַא עינַאפ זיא ליי ורעד

 .. ןרָאװעג גָאט טציא ןיא ריא ַאב ןוא רעגײזַא טכַא ןיוש זיא'ס --
 ! עטנשקע

 ,ןּביוהעגפיוא טשינ ןגיוא יד ןוא טרָאװ עטצעל סָאד ןגיוצעגסיוא טָאה יז

 ןענאטשעג רע זיא ,טכַארט רע סָאװ ןגעװ ןסעגרַאפ ןיוש להשמ טָאה
 .ךעלבלעג ןייז זיא לּפמעל:לייא ןופ ןייש םַאּב ןוא קיור ךעלקנערק
 לדרעּב ןופ רָאה יד ןוא טעשטּפָאקרַאפ יו ןעמוקעגסיוא םינּפ טשטיינקעג

 ,ןטלָאק ןייא ןיא ןסָאגעגּפיונוצ
 {םלוג ַא יו וטסייטש עשז:סָאװ .טייטש יז --
 :טגָאזעג תונשקע טימ ןוא ,רעדנואו טימ טקוקעגמוא ךיז טָאה להשמ

 ג=
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 רער, יד ךרוד טקוקעג יײּברעד ...טשינ וליפא ךָאנ זיא טכַא ןייק --
 ןיש .טשינרָאג רָאנ .טכַא וצ ךָאנ טלעפ סע - לרעגייז ןפיוא *ךעל

 | ,בוטש ןיא ןייז וצ טייצ

 .טרעקענּפָא דלַאּב ייז ןוא םיא ףיוא ןגיוא יד ןּביוהעגפיוא טָאה עינַאפ
 ,ּפמָאל 5 טפַאנ םעד ןדנֹוצנָא ןעמונעג ךיז ןוא טגָאזעג טשינרָאג טָאה
 :טכַארטעג השעמ תעשּב ןוא ,ןסע םַאּב רָאנ טנערּבעג טָאה ןעמ ןכלעוו
 "ריבנ, םייּב ןענערּב טשינ ןעמ ןָאק ּפמָאל ןייק וליפא ,ןּבעל עתמא'ס

 ...ץישפיל להשמ

 יד רעּביא טעלגעג ריא ליטש ןוא ןעשטהוח ןּבענ ןענַאטשעג זיא להשמ
 עקידתונמחר עסיורג טלעטשעגסיוא יײּברעד טָאה דניק סָאד ןוא רָאה
 ןוא ענַאמָאטָא רעד ףױא טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,ןגיוא
 ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןעינַאפ ףיוא טקוקעג טָאה .טעשטרָאקעגנייא ךיז
 ןקרעמַאּב טשינ סָאד לָאז יז טימַאּב ךיז ,רעטַאעט ןופ ןעמוקעגקירוצ יװ

 :ןָאטעג טכַארט ַא רעדיוװ ןוא

 ?תורצ יד וצ ןעמענ טשינ ףוס ןייק לָאמניײק רָאג טעוו'ס ,עשז:סָאװ --

  יעינֲאפ ,טעשטּפָאקעג ןוא טנערּבעג טיור טָאה ּפמָאל ןופ טיונק יד

 ,טקיױורַאּב ךיז טָאה רעייפ סָאד ןוא לזעלג סָאד טלעטשענפיורַא טָאה

 טייקיטכיל עלעה ַא ךיז טָאה ּבוטש רעד רעּביא ןוא טרעטיילעגסיוא

 טצעזרַאפ ךיז ,ןײרַא לקניוו ןיא ןטערטעגּפָא ןּבָאה סנטָאש יד .ןסָאגעצ

 ַא טכַאמעג עינַאֿפ טָאה ,טרעקָאלעג טרַאד ןופ ןוא סערַאּפש יד ןיא

 : עסַאמירג

 !עירטקעלע עתמא יד --

 .טנעה יד ןשַאװ ךיז קעװַא זיא ןוא

 טָאה ןסע ןּבעגעג ןעשטהוח טָאה עינַאפ .ּבוטש ןיא ליטש ןעוועג זיא'ס

 *עשסעװ ןסע וצ העדּב ךיוא ןיֹוש טָאה רע יצ ,עלהשמ טגערפעג וליפא

 םָאה ,טשינ ךָאנ זא ,טרעפטנעעג קיור ןוא ליטש אקוד רע טָאה ,ער

 ץרַאטש םיא זיא סע זַא ,טליפעג ןוא לכיּב:ץיטָאג ַא ןיא טקוקעגנײרַא

 ,פיוא םַאזגנַאל רע זיא ,ריט ןיא ןעגנולקעגנָא טָאה ןעמ זיּב ,רעווש

 צטציּפשעגסיוא טימ ןוא רעדנואוו טימ טקוק עינַאפ יװ ןעזעג ,ןענַאטשעג

 ,טנפעעג ןוא טגָאזעג טשינרָאג רע טָאה ,ןרעיוא

415 
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 .ןײשרַאּפ ןכיוה ַא ,םענייא ךָאנ טימ ןייּבשיפ ןעמוקעגניירַא זיא סע
 ןגָארטעג טָאה .טריזַאר טַאלג ןוא ןייר ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רענעי
 ןוא טסנרע טסירנַאּב ךיז טָאה רע ,קעשַאד ַא טימ לטיה ַא ןוא ענסנעּפ
 =לייא סָאד ןעמונעג טָאה להשמ זיּב ,טרַאװעג ליטש טָאה .קידסוחי

 .ןײרַא רעמיצ ןטייווצ ןיא ייז טימ טזָאלעג ךיז ןוא לטמעל
 ןעינַאפ ףיוא קילּב ןקידהנושמ ַא טזָאלעגרעּביא רעדיװ טָאה ןייבשיפ

 ןקָארשרעד ןרָאװעג רעדיוו זיא עינַאפ ןוא
 טרעהעגוצ ךיז .טייקטגנערטשעגנָא טימ ןוא טרעדורעצ ןסעזעג יז זיא
 טָאה עלעדיימ סָאד ,רעמיצ ןרעדנַא ןיא טרָאד טעשטּפעש ןעמ יו
 ןוא ןעמונרַאפ זיא ישעמַאמ יד יװ ןעזעג רָאנ ,ןגערפ טלָאװעג סעּפע
 טימ טקוקעג ךיוא ןיילַא ןוא ןגיושעג סע טָאה ,וצ סעּפע וצ ךיז טרעה

 ,ןגיוא עסיורג ענעקָארשעצ
 ךיז טָאה עינַאפ ,ןעמוקעגסױרַא ןענעז ייז זיִּב טרעיודעג טָאה ױזַא

 :טנגעזעג ךיז ןּבָאה ענעי .ייז ףיוא ךיז ןקוקוצמוא טשינ טימַאּב
 ,ןגרָאמ ףיוא :סע טטייה --
 ,טנוװָא ןיא ...ָאי -
 ? טכַא - ןּביז םורַא ױזַא --
 | | ,ןכער'כ --
 טימ טלעטשעגפיוא םוטּפָאר עינַאפ ךיז טָאה ,סױרַא ןענעז ענעי זא

 ; םינּפ ןפיוא טייקטלמוטעצ
 ?יײז ןענעז רעוו --

 .טשינ יײז טסנעק וד -
 !ןָאטעג ָאד יז ןּבָאה סאו --
 ,טפעשעג ןגעוו --
 =עג-ךעלקנערק םעד וצ טקוקעגוצ רעטנענ ךיז לייוורעד עינַאפ טָאה
 טשינרָאג רעמ ןיוש ןוא ןּפיל יד ןגיוצרַאפ יז טָאה ,םינּפ ןטשטיינק
 ןוא רעצ ַא טציא ןעװעג זיא טייקיּורמוא רעד ןופ טרָא ןפיוא ,טגָאזעג
 ןלַאפעג קרַאטש טליפרעד ךיז טָאה להשמ ,ןּבעל ןגייא וצ תונמחר ַא
 ,לצכערק ַא טימ לטנַאמ םעד ןָאטעגנָא רע טָאה .קידשואי קרַאטש רָאג ןוא

 ,טגָאזעג טראפ ןוא ןגָאז וצ טשינרָאג רעמ טַאהעג ןעניז ןיא
 ןייגוצ ןיוש עקַאט ךיא זומ ..."עיצַארעּפָאא ערעסערג ַא ויא'ס --

 ...טרָא ןַא ףיוא
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 לײװרעד טָאה עלעדיימ סָאד רָאנ ןגָאז טלָאװעג סעּפע טָאה עינַאפ
 ,ייט זָאלג סָאד ךיז ןופ טקורעגּפָא

 ! טשינ ןיוש וטסקנירט סָאװ ? ןיוש זיא סָאװ --
 ַא קידשואי ןוא טצפיזעגּפָא רע טָאה ּפערט יד ףיוא ,קעװַא זיא להשמ

 . . ,גנורעױדַאּב טימ ּפָאק םעד ןָאטעג לקָאש

 ץ

 ךיז טָאה'ס ןוא ןגױא עטכַאמרַאפ טימ טעּב ןיא ןגעלעג זיא יב
 =עג רָאלק לָאמַאטימ ריא זיא'ס ,ריא ןיא טלכיימשעצ לָאמַאטימ

 ,טייצ רעטמיטשַאּב רעד וצ ןעמוקעג טשינ זיא יקצעניל טשינ זַא ,ןרָאװ
 ןופ קעװַא דלַאּב יז זיא רַאפרעד ןוא ירפ וצ ןעמוקעג ןיא יז רָאנ
 טרָאד טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעוו טכַארטעג טציא יז טָאה . . .רַאװלוּב
 ןביוהעגפיוא עלייוו עלַא ןוא טנַאּפשעגמורַא דלודעגמוא טימ ןוא גנַאל
 טימ טקידנערַאפ ךיז ןוא ןסקאוועצ לכיימש רעד ךיז טָאה . . ,ןגיוא יד
 / ףעליטש רעטכייל ַאזַא ןגיװ ןּביױהעגנָא ךיז טָאה .גנַאּב ןקירעיורט ַא
 רענעי ןעמוקענקירוצ זיא'ס ןוא געט ענעגנַאגרַאפ ןופ חיר ַא טימ לּפענ
 ןיא ןסָאגעגנײרַא דוס ןוא לֹּבי טימ ךיז טָאה סָאװ ,טנוװָא רעליטש
 שטָאכ ,טכירעגמוא ,גנילצולּפ . . .טשימעגסיוא ךיז טולּב ןטימ ןּוא בייל
 יז ןיא ,ןעקנַאדעג עטרעטנָאלּפרַאפ עקידתורּכש ןיא טליפעג סע טָאה יז
 סע טמוק טָא .סמערָא סיקצעניל ןיא ןרָאװעג טליהעגנייא ןצנַאנגיא
 ןטקאועגוצ ןענעז ןּפיל ענייז ןוא רעדילג ענייז עלַא טליפ יז ,קירוצ
 זיא סָאװ ,רעטיצ ןטּפַאכרַאפ ַאזַא ןיא ןסָאגעגסױנוצ ךיז ןּבָאה .עריא וצ
 ענייז ןופ ...טכענ עקידנעקנעּב ךס ַא ןופ ןרָאװעג טעװעדָאהעגסױא
 ,ץרַאה םוצ טכיירגרעד סָאװ ,עלעדָאנ ןיד גנַאל ַאזַא ךיז טיצ ןּפיל
 טקניז ּפָאק רעד . . ,ףיוא ייז טמערוטש ןוא ןטולּב יד ןיא ךיז טסיגעצ
 טימ טײרש ןוא ףוג ןצנַאג ןיא טרעטיצ דיירפ עליטש ַא .תורּכש ןיא

 ...יירשעג ליטש ַא
 טציא ריא טָאה סע ןוא טצפיזעגּפָא קידתורּכש:ךעלטּפַאשנדייל טָאה יז
 ןיש ךָאד זיא רע רעֹּבָא ...טנװֶא רענערױלרַאפ רעד ןָאטעג גנַאּב
 ,,?קצװַא ךיג וזַא יז זיא עשז:סָאװרַאפ ..,רַאװלוּב ןפיוא ָאטשינ טציא
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 *קנעה סױרג ַא ןוא טייז ףיוא טייז ןופ ןרעק ןּבױהעגנָא ךיז יז טָאה
 עטרַאצ ,ערָאלק סָאד ,סריא ביל סָאד ,ןגירשעג ריא ןופ טָאה טפַאש
 טנפעעג לָאמַאטימ יז טָאה . . ,טנייועג טמעשרַאפ ןוא םוטש טָאה ּבייל
 ךיז ,טייקמורפ טימ ןעמערּפ יד ןגיוצעג ןוא טצעזעגפיוא ךיז ,ןגיוא יד
 יז טָאה .טנָאמרעד טשינרָאג רעּבָא ךיז טָאה ,ןענָאמרעד סעּפע טלָאװעג
 ןזיּב ןגיוּבנלע ןופ עקניל יד ןָאטעג טעלג ַא טנַאה רעטכער רעד טימ
 -נעמוק ךָאנ גנוצכעל ןופ ןוא טייקרעווש ןופ טמעטָאענּפַא טָאה ,לסקַא

 ,טגיילעג קירוצ ךיז ןוא ןטנװָא עקיד

 ףסָאלשעגפיוא לשטיווק קירעזייה ַא טימ טרָאד ךיז טָאה סָאלש-ּפַאלק רעד
 טימ ןלַאפעגקירוצ זיא סָאלש רעד ןוא ןָאטעג עיּפראש ַא טָאה ריט יד
 ךיז ױזַא טָאלג ,לטסוה ןקורט ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס .לענש ןטכייפ ַא
 .טייקליטש רעטעּפַאגרַאפ טימ ךיז טנגעגַאּב ןעמ סָאװ רַאפרעד ,לטסוה ַא

 :ןָאטעג טכַארט ַא לקע טימ טָאה עינַאפ

 . . .ןיֹוש טייג סע --

 ןופ ןטָאש ַא טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה המשג רעד ןיא ףיט ץיגרע ןוא
 ןויטקניטסניא סעּפע רָאנ ,ןענַאטשרַאּפ טשינ ןיילַא סע טָאה יז ,גנונעפָאה

 ךיז טָאה לָאמַאטימ .קערש עּבױט ַא טקעװרעד גנונעפָאה יד טא טָאה
 רעּבָא ..טקוקעג ענדָאמ ױזַא טָאה סָאװ ,רעדמערפ רעד טנָאמרעד ריא

 רעדיוש ַא ךיז ןיא טָאה יז ןוא טשיװעגּפָא ךיילג ךיז טָאה ןטָאש רעד

 טָאה רע ..,טירט עקנַארק עכייוו ענייז ןופ ןוא לטסוה ןייז ןופ ןָאטעג

 סָאד ןוא טצכערקעגּפָא ליטש ךָאנרעד ,טעקרָאּפעג סעּפע טרָאד ךיז

 ןוא .ןּבעל-ןוא:ּבייל ןגייא ןצ תונמחר טקעוװרעד ריא ןיא טָאה לצכערק
 העמיצפָאלש ןופ דריט רענעפָא רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע זַא

 : טגערפעגניירַא ןוא

 -- ! ןיוש טספָאלש --

 ץגנייא טשינרָאג ריא זיא'ס ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןטלאהעג יז טָאה

 ,עגַארפ ַאזַא ףיוא ןרעפטנע ןעק ןעמ זַא ,ןלַאפ

 ןעמוקעג ןענעז ייז ,טיוט עכייוו טימ טעיּפראשעגמורַא טרָאד רע טָאה

 ךלַאֹּב ןוא ןָאטעג ץכערק ַא טָאה לקנעּב ַא .רעטנענ ןוא רעטייוו ןופ
 טזָאלעגסױרַא רעווש ןוא ליטש טָאה ןײלַא רע ןוא ץכערק ןטלּפָאט א

 טירט ענייז וצ טרעהעגוצ ענדָאמ סעּפע ךיז טָאה עינַאפ ,םעטָא םעד
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 זַא ,ןעמוקעגסיוא ריא זיא .קערש ַא טליפעג טייקכייוו רעייז ןופ ןוא
 . . .סָאװ ךָאנ טסואוועג טשינ ןוא ןפור םיא ליװ יז

 ןסָאגעגנײרַא טסנרע ןעמוטש טימ ךיז טָאה טייקטיור עלעקנוט ַא -- זיִּב
 לּפמעל-לייא סָאד קידנגָארט ,ןעגנַאגעגנײרַא זיא להשמ ,רעמיצפָאלש ןיא
 .טירט עטיוט טימ ןטערטעג ץלַא טָאה .טנַאה רענעּביױהעגפיוא ןַא טימ
 ויא שטיּפָאק רעד ןוא לסקַא ןייז וצ ןגיוצעג ךיז טָאה למעלפ סָאד
 יד ךרוד טקוקעג עינַאפ טָאה ,ןײרַא פוטש רענעי ןיא ןפָאלעגכרוד
 =רַאפ.שיכַאנָאמ ןוא קיור:טקלעװרָאּפ זיא םינּפ ןייז יו ןעזעג ןוא סעיוו
 טסואוועג טשינ טָאה יז ןוא טשימעגסיוא סעּפע ריא ןיא ךיז טָאה ,ןסיּב
 סָאד ןוא לּפמעל סָאד טלעטשעגקעװַא טָאה רע ,ןגָאז ליוו יז סָאװ

 ,ןגיוצעגסיוא ךיילג ךיז טָאה למעלפ
 .גנוטכײלַאּב ןייק טשינ ,טיוט ַא זיא'ס ...גנוטכיײלַאּב ַא --
 טשינ-.קיּור ױזַא ןוא ליומ ןייז ןופ טדערעגסױרַא ליטש ךיז טָאה יױזַא

 .טגָאזעג ךיז טָאה'ס רָאנ ,טגָאזעג סע טָאה רע
 עליוה יד ןוא קילּב סנייבשיפ טנָאמרעד לָאמַאטימ ךיז טָאה עינַאפ
 רעד טָאה יז לייוו ,רַאפרעד רשפא .ריא ןיא ןגירשעגפיוא טָאה קערש

 .טיוט : טרָאװ סָאד טרעה
 ...ארומ סעּפע ּבָאה ךיא ,להשמ --
 טימ ןוא ןגױא עטערומשזרַאפ טימ ּפָאק םעד טיײױדעגסױא טָאה רע
 *עגרעּביא םיא טלָאװ סע יװ ,םינּפ עצנַאג סָאד ןָאטעג יִצ ַא קיטייו
 טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד רשפא ןוא .טשינ טּפָאלש יז סָאװ ,סָאד ןקָארש
 רעטנוא ןגעלעג זיא סָאװ ,קערש רענעגייא רעד ןיא טנָאמרעד םיא
 ליטש רעייז טָאה ,םינּפ סָאד טזָאלעגכָאנ קירוצ טָאה ,סעּכ ןקידתונשקע
 טָאה טײקנסיּברַאפ רעד טימ שואי רעד ןוא ?צפיז ַא טזָאלעגּפָארַא
 ץלַא ןוא ןָאטסױא ךיז ןּבױהעגנָא רע טָאה ,טציילפרַאפ קערש יד קירוצ

 :עינָאריא טימ קיּור ױזַא
 ןטראה ןטימ ןיא ...ןענירעד ןטימ ןיא ארומ ַא רַאפ סעּפע סָאװ --

 !ףָאלש

 ..יטשינ רעייז רימ טלעפעג סע ,,,טשינ רימ טלעפעג סעּפע --
 ױזַא ץלַא - ?ַאה ?גנילצולּפ טשינ ריד טלעפעג סנױזַא עשז+סָאװ --
 קידנעמוקסיוא ,טעּב ןייז ףיוא ךיז קידנצעז ,קידעדי אל וליאכ ,קיור

 .ןריא וצ ןקור ןטימ
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 טָאה יז ןֹוא ..."ןדער ףרַאד ךיא ןוא; :ןָאטענ טכַארט ַא טַאה עינאפ -

 :טגָאזעג ךָאד

 ."עיצַארעּפָא עסיורג ַא :טנָאזעג טסָאה --

 -- .ךיז קידנעוטסיוא ןוא ךיז קידנקוקמוא טשינ ץלַא - !ןכּב זיא -

 .עניילק ַא יצ עסיורג ַא :הנימ אקפנ ַא

 .טּפעװעגסױא טָאה קערש סעינַאּפ

 !שטָאכ וטסנעק ןױשרַאּפ םעד --

 ןעק אמּתסמ !ךייש זיא סָאװ ?ןענייּבשיּפ ?ןיושרַאפ ַא רַאפ סַאװ --

 ,םיא ךיא

 ריא טָאה'ס .קערש יד ןסעגרַאפ טַאהעג ןוא ןגיושעג ןיוש טָאה עינַאש

 ןוא ןדער ןּביױהעגנָא רָאג טָאה יז סָאװ ,םעד ףיוא ןסָארדרַאפ טציא

 ..םצ זיא עקשטעגילק ןוא ...סחוימ ַא ךָאנ ריד זיא'ס ןוא. :טכַארטעג

 ..."טייקיניילק א סעּפע

 .םיא טימ ןייז ךדשמ ךיז - !עשז:סָאװ !טשינ עקַאט ריד טלעפעג רע --

 ...ביוחמ טשינ עקַאט וטסיג

 ןייא ןייק יז טעװ רעמ :טסואוועג ןוא ןניוא יד טכַאמרַאפ טָאה יז

 ןדער טשינ טרָאװ

 :קידנצכערק טדערעג ןוא ךיש יד ןגױצעגּפָארַא טָאה רע

 --!םיא ןעק ךיא יצ ?ןּבָאה וצ ארומ ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ ,. ,םיתוטש --

 ןקערש סָאד גנילצולּפ סעּפע סָאװ ןוא ...םיא ךיא ןעק סיוועג

 רעתמא רעד ה"ּב ןיוש זיא ץישפיל להשמ !לָאמ עטשרע'ס ....?ךיִז

 טשינ ןיוש ךיז טקערש ןוא גנוי:רקפה רעתמא רעד ,שזראשטוילצוו

 .. ,לװייט ןרַאפ ןליפא

 סעּכ ןופ יצ טסואװעג טשינ ןיילַא ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה עינַאפ

 ליװ יז זַא ,טליפעג ןוא טגָאזעג טשינרָאג רעּבָא טָאה יז .קערש ןופ יצ

 סָאד טָא ןוא, :ןלַאפעגנייא ריא זיא ייּברעד ,ןטכַארט ריא וצ ןרעקקירוצ

 רענדָאמ ַא .. ןרעטש טעװ רעגניפ עטלַאק יד טימ לדיי עטלַאק ערָאד

 סע ,טקעמשרעד ץלַא ,סע טליפרעד ץלַא :לשטנעמ םעד ןיא טגיל החוּכ

 ...ץַאק ַא יװ ,דלַאּב

 ערדלָאק רעד ןיא טליהעג ךיז ,טגיילעג לייװרעד ךיז טָאה להשמ

 :ןײלַא ךיז וצ יװ טדערעג ןוא
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 ?ךימ רֹצּבָא !פעקיןּפרַאק יד ןעמ טכוז - ןכוז בוא ,..םיתוטש --
 .,.םיתוטש ?"םענירג, ַא טימ רעק"ּת ַא ןופ לשטנעמ ַא

 :טזָאלעגסיױוא ןוא ערדלָאק רעד ןיא טליהעגנייא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה

 סָאד - !ןרעװּוצנצ ָאד ךיא ּבָאה טגָאזעג טסנייטשמ סָאװ ...אלימ --
 !יײט:עירָאקיצ רעד טימ לּפמעל:שטיּפָאק

 סע טָאה ,ןקָארשרעד טַאהעג ךיז טָאה עינַאּפ סָאװ ,רַאפרעד אקוד ןוא
 :טכַארטעג הבנגּב טַאה רע ןוא טלכיימשעג קידתונשקע םיא ןיא

 ףיילג רשפא זיא ..,אלימ ...ןעמענ ףוס ַא לָאמַא ךָאד זומ סע -
 , . ,רעכ

 ןּבעל ןייז סָאװ ,םעד ןופ טכַארטעג ןוא ןגיושעג ןיוש רע טָאה טציא
 :רקפה ַא יײסיװ.ַײס ןיש זיא רע .טשינ ןּבעל ןייק גנַאל ןיוש זיא
 ַאּב טכענ עּבלַאה טציז -- - - ןוא ןּבעל סָאד ןייא ךיז טלעטש :גנוי
 טָאה סעּפע ,ץרַאה סָאד ףיוא טסע ןוא טעשטּפָאק סָאװ ,לּפמעל-לייא ןַא
 ןוא .םיא ףיוא געיעג ַא גנַאל ןיוש זיא סע זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג רע
 טשינ ןוא ןרעװ וצ רוטּפ טשינ -- ןוא געיעג סָאד זיא ןטייז עלַא ןוֿפ

 .,.ױזַא ןּביילּב וצ
 ךיז ןעלמַאז סע יװ ,טליפרעד רע טָאה -- רשפא לָאמ עטשרע סָאד ןוא
 ןוא םַאלּב ַא ךיז טסיג ןגיוא יד רעּביא ןוא ןגיוא ענייז ןיא ןרערט

 ,טצפיזעגּפָא רעווש טָאה רע |

1 

 רָאנ ,סָאד טוט רע סָאװ ךָאנ טסואוועג טשינ ןײלַא טָאה יט
 ןייז טימ ןעמוק לָאז רעדעי זַא ,טגנַאלרַאּפ קידתונשקע טָאה רע

 ,םײהַא טכַאנרַאפ קידנעיײג ןוא .טייצ רעטמיטשַאפ רעד וצ הרוחס
 .ןעמונעגטימ ךיז טימ םיא ןוא ןוװָאלקש ַאּב ןטערטעגּפַא רעירפ רע טָאה

 יד ףיוא רעווש ןעוועג ייז זיא'ס ןוא ןגיוושעג עדייּב ןּבָאה געוו ןפיֹוא
 =רַאפ ,להשמ ןוא טקוקעגמוא עליו עלַא ךיז טָאה וװָאלקש ,רעצרעה
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 לָאמ ןייא ןייק ּפָאק םעד וליפַא ןוא ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה ,טרעק
 עלַא ןוא רענעסָאלעג ןעגנַאגעג רע זיא רַאפרעד ,טרעקעגסיוא טשינ

 : ןװָאלקש טנָאמרעד עלייוו

 ? זַא ריא טפיול עשז:סָאװ --

 עג ןיוש ןוא םיא ףיוא קוק ןקידהרוחש:הרמ ַא ןגעגעג ווָאלקש טָאה
 .רענעסַאלעג ןעגנַאג

 יװ ,עטלמוטעצ ןוא ענעוטרַאפ ןעמוקעגניירַא עדייב ןענעז בוטש ןיא
 הנושמ טָאה ץישפיל ,ןעמוקעגרעּביא סרעװש סעּפע סָאװ-רָאנ ןטלָאװ ייז
 ןופ ןעמוקעגסױרַא עינַאפ זיא ָאד ןוא "ךעלרער, יד ךרוד טקוקעג
 .םופראפ ןטכייל ַא טימ ןוא סינּפ ןשַאװעג שירפ ַא טימ רעמיצפָאלש
 סלהשמ רעּביא ןָאטעג שטילג ַא רעיורט רעלעקנוט ַא ךיז טָאה ,חיר

 ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה רע ןוא טסורּב

 ןייז ןָאטעגסױא טָאה וואלקש .רעמיצּפָאלש ןיא ןיײרַא קירוצ זיא עינַאפ
 =עגסױרַא יד טימ טקוקעגמורַא ךיז טָאה רצ ,טוה םענעױרטש:ץרַאװש
 טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןוא רעכיז טשינ ןגיוא עקידכעלייק עטצרַאטש

 .ענַאמַאטַא רעד ףיוא ןטָאש ןיא

 ןוא ליטש ןסעזעג זיא עשטהוח ואוו ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ להשמ זיא
 =עגנײרַא ןוא ןגיוּבעגנייא ךיז טָאה ,סעיצקעל יד טכַאמעג ןוא טסנרע

 :לּפעק סלדיימ םעד טעלגעג ןוא לכיב ןיא טקוק
 ,לקתט ןיוש ךָאד ןיא'ס ? סעיצקעל יד טציא טסכַאמ וד ? עשז:סָאװ --

 ,טשינ עקַאט ןיוש עז'כ
 ,לייוורעד קעװַא ןעמ טגייל --
 - - -- ישעמַאמ יד --
 סעינַאפ טרעהרעד ךיז טָאה ,עזַארּפ יד טקידנעעג טָאה יז רעדייא ןוא

 : טייקגנערטש ןוא טייקנעוטרַאפ טימ לֹוק
 רעמיצ ןטשרע ןיא ןעמוקעגנירַא זיא -- ךָאנ טעז ןעמ ,השקטשינ -
 יד ןקידנערַאפ ךָאנ ןעק ןעמ -- טקידנערַאפ ןוא טנַאה ןוא טוה ןטימ

 ,סציצקעל
 :ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טשינ טָאה להשמ

 ,ךייש טשינ ךָאד זיא - טעז ןעמ :טסגָאז וד זַא -
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 ןקידלודעגמוא ןשיטָאּפש םעד טּפַאכעגפיוא ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה

 טָאה סָאװ ,ןװָאלקש ףיוא ןָאטעג קוק א טלמוטעצ רע טָאה ,קילּב

 - +ןּבעגעגוצ רע טָאה ,טלכיימשעג יװ סעּפע

 .לקנוט ןיוש . ..רעֹּבָא .טשינ עקַאט ךָאנ זיא רעטצניפ --

 : ןוָאלקש וצ טדנעװעג ךיז טָאה ןוא

 ו רעגייז רעד ןיוש זיא לפיוו --
 *עגוצ ןוא לטייש סָאד טנפעעג ,לרעגייז ןייז ןעמונעגסיורַא ןיילַא ןוא

 : ןגיוא יד וצ טאלברעפיצ סַאד ןגָארט

 ! ןעמוק ייז ןפרַאד ןעוו .ןּביז דלַאּב עקַאט ןיוש --

 .דלַאב טתסמ --

 ,לוזַא --
 ןפָארטעג ןוא רעמיצּפָאלש ןופ ריט רענעפָא רעד ֹוצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 יײּברעד .טוה םעד ןָא טוט ןוא לגיּפש םעניילק ןרַאפ טייטש עינַאפ יו

 / טַאהעג ךיז ןּבָאה לּברַא יד ןוא טנעה יד ןּביוהעגפיוא טַאהעג יז טָאה

 טנעה עריא ןענעז סעּפע זַא ,ןעמוקעגסיוא טיא זיא ,טשטילגעגסױרַא

 רע טָאה ,רעלופ ןוא רערָאלק ןענעז ייז ;קידנעטש יװ שרעדנַא טציא

 :ריא וצ טקוקעג טשינ סעּפע ןוא ןגיוא יד טלעטשעגסיוא טסנרע רָאנ

 ?טציא סע ןעמ טייג ואוו -
 ! ןּבָאה ָאד ךימ טספרַאד --
 : רעקיּור טקידנערַאּפ ןוא לגיּפש ןיא ןקוק ןוֿפ ןעוועג קיספמ טשינ טָאה

 ,לסיּבַא טָארַא ייג'כ --
 !ןעמונעגטימ ךיוא ןעשטהוח רשפא וטסלָאװ

 ? ריא ןָא ןפערט טשינ לעוו'כ ? ךָאנ סָאװ --
 ן ןשטנעמ רעהַא ןעמוק ןפרַאד סע רָאנ ,ןפערט םּתסמ וטסעװ ןטערט

 : ןרעטש םעד ןָאטעג שטיינק ַא ןיוש עינַאפ טָאה
 .ןכש םוצ ןײגנײרַא יז לָאז ,ונ --
 .ןכש םוצ ןייז לָאז --
 ,ןעשטהוח טימ קידנעײגסױרַא ,עינַאפ ןוא טרעדורעצ ןעוועג זיא ץץישפיל

 : טצפיזעגּפָא טָאה וװָאלקש ןוא טרעדורעצ ןעוועג ךיוא זיא
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 .אנקמ ךייא ןיּב ךיא ,ץישפיל ,תמא םעד ןגָאז ךייא לע'כ --
 .סָאריּפַאּפ םעד ןעיירד טקידנערַאפ להשמ טָאה
 ? רעגייטש ַא סָאװ טימ ? אנקמ --
 ןיא טלעטש ןעמ ,טעװַאה ןעמ ,טפיול ןעמ .טשינרָאג ! ךיא סייוו --
 ךָאד ויא ּבוטש ןיא רימ ַאּב ,..ןעמעוו ראט ןייז שטָאכ לָאז ,ןּבעל סָאד

 ,םונהיג תמא ןַא
 !ענעדיי רעייא טימ ןָאט וצ ץלַא ךָאנ טָאה ריא --
 :ןגָאז ןעמ לָאז רָאנ ,ןצנַאגניא ןיֹוש גייווש ךיא 1 ןָאט וצ ּבָאה ךיא --
 ןוא םערַאיל ןטימ ףיוא ךיז טּבייה ןעמ .ליטש ןייז לָאז'ס טונימ ןייא
 ןוא תומרח טימ ןוא םערָאיל ןטימ ךיז טגייל ןעמ ןוא תוללק יד טימ
 ,רעדניק יד תונמחר ַא רָאנ רימ זיא'ס .םונהיג סָאד טכָאק גָאט ןצנַאג ַא

 ,טשוחעצ ןצנַאגניא ןיוש ןענעז ייז ,רימ טכַאד
 . + ייֹוזַא --
 .טכַארטרַאפ ליטש ךיז ןּבָאה עדייּב ןוא
 ליו רע זַא ,ןטזעגסיוא טָאה'ס ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ווָאלקש
 ןוא םיא ףיא טקוקעג טשינ טָאה ץישפיל ,ןייוועג ַא ןיא ןכערּבסיוא
 טנױַא רעד .ּפָארַא ןסנָאװ יד ןופ ןעקנואוועג טָאה עלעכיימש רעטיּב ַא
 טעגנייא יו ןסעזעג זיא ץישפיל ,ןײרַא ּבוטש ןיא טעּפַאגעג ןיוש טָאה
 ןּבענ טצעזעג ךיז ,טצפיזעגּפָא וָאלקש טָאה ,טרעכיירעג ןוא טרעקיוה

 :טקידנערַאפ ןוא שיט
 לןעמעװ רַאפ וטסייו רשפא ןוא ,ןבעל סָאד ןייא לעטש ,ךיז עשטומ --
 : ןָאטעג לכיימש ַא גנילצולפ

 ןעמ טָאה סָאװ םורָאװ ,ןייא ךיז טלעטש ןעמ .טרעקרַאפ רשפא ןוא --
 !ןּבעל ענייש סָאד !ןיעוװּוצנָא ָאד

 רָאנ ,טלכיימשעג טשינ .טרעפטנעעג ץישפיל טָאה -- ,טכערעג ךיוא --
 .קירוצ ןוא ןיה ּבוטש רעד רעּביא ןעגנַאגעגכרוד ךיז ןוא טלעטשעגפיוא ךיז

 ןַאמרעגנוי רענעסעגעגנָא רעקיד ַא ,ןַאמרוט ןעמוקעגנָא זיא לייוװרעד
 זיא רע .םינּפ ןדירפוצ קידנכַאל ַא ףיוא עלעכיימש שידיגנ ַא טימ
 ענדָאמ ןעװעג סעּפע זיא ףוג רעצנַאג ןייז ןוא קישער ןעמוקעגנײרַא
 ןטלאגעג א טַאהעג ,ענסנעּפ ןגָארטעג טָאה רע .ןסָאגעגּפָא יו ,קידכעלייק
 ןפיוא ןענַאטשעג םיא זיא סָאװ ,טוה ןסייו םענעיורטש ַא רעטנוא ּפָאק



41 
 םיובלצפע .3

 יז יװ ,קיצנַאלג-לקנוט ןוא טריזַאר טַאלג - ןקַאּב יד .ּפָאק *ץיפש,
 ,טירט ערעכיז טימ ןײרַא זיא ,קינשיװ טימ ןסָאגעגנָא ןעוועג ןטלָאװ

 : ךיילג ןוא םיטש רערעכעה
 ?ןעמ טרַאװ עשזיסלוװ ,,ונ =
 .טגערפעג וָאלקש טָאה - !ריא טָאה ?עגנַאל, יד --
 --.טגָאזעג זיא -- גָאז ךיא זַא ,ךיא ּבָאה יאדוַא ?הלאש ַא רַאפ סָאװ --

 ,ןואלקש םענעקָארשעצ ןפיוא טָאּפש טימ טקוקעג ןוא
 ןצישפיל ַאּב קערש עדנילּב יד טּפאכעגפיוא ךיז לָאמַאטימ טָאה - ָאד

 | .טכעלש ןרָאװעג םיא זיא'ס ןוא ןצרַאה ןיא
 ןַאמרוט טָאה - !ןפעלש וצ טכַארצעג ךיוא לשטייד םעד ּבָאה'כ --

 ,טמירַאּב ךיז
 =עג ַא טַאהעג ןוא טגָאזעג ץישפיל טָאה -- .טשינ ןעמ ףרַאד סָאד --

 .ךַאז עקיטכיװ ַא סעּפע ןסעגרַאּפ טלָאװ רע יו ,ליפ
 טלכיימשעג ןַאמרוט טָאה -- !ךייא ַאּב סע זיא לבב ַא !עשז:םָאװ --
 ןעייטס טשינ םיא טעװ סע ּביוא ,השקשינ - זָאלגרָאז ןוא שירעליואוו
 טשינ ךיוא "סעקעי; יד טימ ךיז רע טעװ ,"קנערק עשילגנע, יד

 . . ,ןפרַאװ |
 ץישטיל טָאה - !ןצנַאגניא טשינ ריא טָאה *עגנַאל, זַא ,סע טסייה --

 :ןגָאז טלָאװעג קרַאטש םיא ךיז טָאה עלייוו ןייא ןוא טגצערפעג
 ,ןייגעצ ףּכיּת עקַאט ךיז רימָאל ןוא ,קסע רעצנַאג רעד טשינ גיוט --
 טעװ טָא זַא ,טכַארטעג סעּפע טָאה .טגָאזעג טשינ סע טָאה רע רָאנ
 ןַארַאפ .ןײלַא טשינ ךָאד רע זיא ללכּב ,ןעמוקרעּביא דלַאּב טע ןעמ

 :טרעפטנעעג לייוורעד טָאה רענעי ןוא ...ןדיי ךָאנ
 ...ץלַא ּבָאה ךיא .ןיינ ?ױזַא ריא טניימ סָאװרַאּפ --
 ןוא ריט ןיא גנולק ַא טרעהרעד ךיז טָאה'ס .טצפיזעגּפָא ץישפיל טָאה

 ,טײרדרַאפ םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד
 ןפורעגּפָא ןוא ןקָארשרעד יװ ןּבילּבעג עלייוו ַא זיא ,ןיירַא זיא ןייּבשיפ

 : רעמיצ ןטייווצ ןיא ןצישפיל
 -ץּביא יד ןוא ,ךיז טכַאד ,ואלקש זיא רענייא -- !ייז ןענעז רעװ --

 ?עקיר
 ןרָאװעג גנירג םיא זיא'ס ןוא ןָאטעג לכיימש ַא ץישפיל ןיוש טָאה

 | :ןצרַאה ןפיוא



48 
 םיובלע פ9 .ּב
 טא 7

 טשינ ןיילַא ךָאד ּבָאה ךיא .ןשטנעמ ענעגייא ,סיוא טשינ טכַאמ'ס -

 .ךיז ןשיװצ טלייטעצ סע רימ ןּבָאה .טנָאקעג

 :טרעדורעצ ןעװעג ץלַא זיא ןייּבשיפ

 .רחוס םעד ןיירַא ךייא קיש ןוא ךיא יג טָא ...ונ .,,אי ..,?ַאה -

 "..ןײרַא ךייא קיש ןוא , ןקָארשעצ טליפרעד רעדיװ ךיז ץישפיל טָאה

 .רעלסקעוו ןײרַא זיא דלַאּב ןוא .סױרַא ךיילג זיא רענעי רָאנ

 ןּבָאה ןגיוא ענייז ןוא טייקכיילּב ,טײקרַאד ןייז טימ ןעמוקעגנײרַא זיא

 ליכּב טסייװ רע זַא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ,טצנַאלגעג קיטכַאנרַאפ.תּבש

 סנעה יד ןטלַאהעג טָאה .ןעלכיימש וצ תלוכיב זיא שטנעמ ַא זַא ,טשינ

 וַא ,ןעזעגטיוא טָאה'ס ןוא ,לטנַאמ ןצרַאװש ןייז ןופ סענעשעק יד ןיא

 טקורעגּפָא קידנעייטש ,טקוקַאּב םיא טָאה ןַאמרוט ,טלַאק ןיא םיא

 : םיא ןופ

 .רעתמא רעד ,ױזַא . . .רחוס רענשזַאװ ַא -

 לוק ַא טימ טרעפטנעעג רעלסקעװ טָאה -- ? רחוס ַא ןעד ןיב ךיא --

 .טשינ רעטייוו ,ךיא ייג--ךימ טקיש ןעמ זַא -- ןטרעגנוהעגסיוא ןַא ןופ

 ,טלָאװעג אקוד טָאה רע :ןעגניד ןבױהעגנָא לייוורעד ךיז טָאה ןאמרוט

 ןזײלּפָא ךיז לָאז רעדעי רָאנ ,ןייז טשינ תופּתוש ןייק ללּכ לָאז סע זי

 רַאֿפ טנעצָארּפ ַא ףױא ןעװעג םיּכסמ רָאנ טָאה רע ,הרוחס ןייז רָא

 | :םורָאװ ,ןצישפיל

 יעגנָא רע טָאה -- 1 רחוס רעגייטש ַאזַא טימ ןָא ךימ ךיא רעק סָאװ --

 | .ןרעלסקעוו ףיוא ןזיוו

 3 סעפע טָאה להשמ .טרַאּפשעגרעּביא טשינ ןוא ןגיוושעג עלַא ןגָאה

 סָאד ןרָאװעג אחינ טשינ לָאמַאטימ םיא זיא'ס רָאנ ,ןגעגרעד טַאהעג

 ןצמוקוצרעביא ןױש ןעמ טבעלרעד יװ :טכַארטעג ןוא ןופרעד ןדער

 ירעד טָאה ןַאמרוט ...ןעמַאזוצ ןענַאמרוט טימ *עיצַארעּפָא, עצנַאג יד

 רע ויא טָא .קיטקַארּפ ןייז ןופ "רעדנואוו, ןלייצרעד ןעמונעג ליײװ

 .יי עװַאלּבָא/ רעד ןטימ ןיא ..,ןלַאפעגנײרַא רָאג ןעוועג לָאמנייא ןיוש

 ילפזק 8 ןיא .טַאהעג רָאּפש עקַאט ןוא ...רע טָאה ךיז ַאּב טַאהעג ןוא

 ןּבעגעג ,לקניװ ַא ןיא קעװַא יירד ַא ךיז רע טיג ,ןעוועג סע זיא זיוק

 םעד ןיא טָא ןצילּבעג ןוא לטנַאמ ןטימ שװילעּפַאק םעד סוא-ט
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 עצרַאװש ןייז ןזיועג ןוא טלּפענקעצ ךיז רע טָאה ייגרעד - ךלוה
 ןָאטעגנָא ,ענעשעק ןופ לטיה טלַא ןַא טּפעלשעגסױרַא -- *עקשַאבָאר,

 ,ךלימ רעד ןופ רָאה ַא יװ קעװַא ןוא
 ! ןײרַא ןלַאפ ןדלָאי --
 ינק וצ ינק ןענַאטשעג רעלסקעװ זיא ,טלייצרעד סָאד טָאה רע תעשּב
 טלָאװ סע זַא ,טכַארטעג רע טָאה ייּברעד ,טרעטיצעג ןוא טקירדעג
 ןײלַא ןוא *ךעלקיטש, רָאּפ יד ןזָאל ָאד לָאז רע ,ןעװעג ךיילג רעייז
 ןקיד ןכעלירפ םעד רַאפ טמעשעג רעּבָא ךיז טָאה רע ,ןײגקעװַא
 ךיז טכַאל ןוא "סעיצַארעּפָא טימ טיש ןוא טייטש סָאװ ,ןענַאמרוט
 סורדוט ר"צ לקנעי םייח !טייקיניילק א, -- *עלעטיה רעייז ןופ,, סיוא
 .רַאפ ייז :טרעהעג וטסָאה !ןגלָאפ עקַאט םיא ךיא זומ ,טרסַאעג טָאה
 טליפעג ,טרעטיצעג קידלודעגמוא רַאפרעד רעלסקעוו טָאה *...ןרעוו
 סע ןיא לכה ךס :טקנעדעג ןוא רעצרוק םיא טרעװ םעטָא רעד יװ
 ןוא "ןגירק, םיא טקיש װָאלקש סָאװ ,לָאמ עטרעפ רעדָא עטירד סָאד
 רָאנ סע טעװ רע זַא .ןעמוקרעּביא לָאמ סָאד ךיוא םּתסמ טעװ רע
 ףױא ּפָטק ןדימ ןייז ןגײלקעװַא ,םיהַא קעװַא רע טעװ ,ןעמוקרעגיא

 :ןענייװעצ ךיז טעװ ןוא לטקַא סלּביײװ ןייז
 .,,רעמ טשינ ןעק ךיא ,עלחר --
 ןָאט וצ ןּבָאה טשינ םעד טימ רעמ לָאז רע זַא ,ןרעװשַאּב םיא יז טעװ

 ..יןרעוװ רוטּפ סע טעװ רע ןוא
 :טישעג לייוורעד טָאה ןַאמרוט
 ןיא ,םיקידצ -- ?יײז ןענעז םילודג ,דלָאג ךָאנ ייז ןענעז ָאד !עהע --
 יז סָאװ ,טסייוו ריא ,םַאלפ-ןוא-רעייפ יז ןענעז טרָאד ,רעדירּב ,וועיק

 !! ןָאטעגּפָא טרָאד ןּבָאה
 ןַא טכַאמעג טרָאד ןּבָאה ייז ױזַא יװ ,ןלייצרעד ןעמונעג טָאה רע ןוא
 *טקַאּפעג, זַא ,ךיז טײטשרַאפ .*טקַאּפעג, טָאה ןעמ ױזַא יװ ,*עװַאלּבָא,
 ! ןקַאּפ טשינ ןעמ טעװ עתמא יד ,ךעלרעלקעמ יד--*ןדלָאי, יד ןעמ טָאה

 .סיוא ןּבָאה ןוא טלמוטעצ קרַאטש ןרָאװעג יירד עלַא ןענעז ייּברעד
 *עג ךיז טָאה להשמ .קנַאּביסגנוקידלושַאּב ַא ףיוא ןציז ייז יו ןעזעג
 ןצרַאה ןיא גנע טכַאמעג טָאה סָאװ ,קערש רעדנילּב רעד טימ טקיטש

 .ןָאט ייוו ןּבױהעגנָא םיא טָאה ּפָאק רעד ןוא
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 םיוּבלעפ צ 3

 -- ןרעלסקעװ ףיוא ןזיװעג ןַאמרוט טָאה - ָא סָאד זַא ,יאדוא -
 !ךיוא טלדנַאה

 טימ ןסעזעג זיא וָאלקש .םינּפ קידנעגייװ ַא ןעמוקַאּב טָאה רעלסקעוו
 סעינַאפ ןיא טנָאמרעד טָאהעג ךיז טָאה ץישפיל רָאנ ,ץרַאה קידיײל ַא

 ,תונשקע ןייז טַאהעג קירוצ ןוא ןײגקעװַא
 וואלקש ,ןרָאװעג ליטש ןַאמרוט זיא ,ריט ןיא ןעגנולקעגנָא טָאה ןעמ זַא
 ןייא .קיור ןעוװעג ןיוש זיא להשמ ןוא ןעמוקעג ךיז וצ יו ךיוא זיא
 טקירדעג ינק וצ ינק ,טנַאװ ןּבענ ןענַאטשעג ץלַא זיא רָאנ רעלסקעוו

 .טשינ לֹוק ןייק טָאה רע זַא ,טליפעג ןוא
 .ַאּב םיא טימ ךיז טָאה ץישפיל ,ןילַא ןעמוקעגנײרַא זיא "רחוס, רעד
 מָאל םעד ןדנוצעגנָא ךיג טָאה ,ןגָארטעצ קרַאטש ןעװעג ןוא טסירג
 .סורַא טָאה .קידלודעגמוא טייטש רענעי יװ טקרעמַאּב ןּבָאה עלַא ןוא

 :ןצישפיל ייב טגערפעג ןוא עלעכיּב ַא ןעמונעג
 | ?גנולעטשַאּב עצנַאג יד --
 .ָאי -

 - - = דלַאּב -
 וצ סעפע ןוא רעטסנרע רענדָאמ ַא טימ טגָאזעג טרָאװ סָאד טָאה
 יװ הנושמ טקוקעג ,ןגױא יד טצעזעגסױרַא ןּבָאה עלַא .םיטש רעקיור
 ןעלהשמ ןוא יז טנפע ,ריט רעד וצ טירט עקיור טימ טייג רענעי

 ,ןגיוא יד ןיא ןָאטעג ץרַאװש ַא טָאה
 ןרָאװעג םיא זיא'ס .ןָאטעג ץכערק ַא םיא ןיא ליטש סע טָאה -- !ַא -

 . :ןָאטעג יירשעג ַא םיא ןיא טָאה'ס ןוא טטורּב ןיא גנע קרַאטש
 | ...!סיוא --

 ַא ןוא לטיה שיאײמרַא-טױר ַא טקורעגניײרַא ךיז טָאה ריט רעד ךרוד
 טימ ךיז טָאה טנַאה ַא .ןרעטש ןטיור ןסיורג ַא טימ ןפרָאװעג קילּב

 :ןגיוצעגסיוא סקיצנַאלג סעּפע
 *! ךרעוו יקור, --
 :ןָאטעג ץכערק ַא טָאה ּבוטש ןופ טייקידייל ןיא
 !איא-א --

 ןצנַאגניא טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד טימ ןעיירד ןּבױהעגנָא טָאה וואלקש
 / ,טנעה יד ןּביוהעגפיוא רעטשרע רעד טָאװ רעלסקעוו ,ןעניז ןופ ּפָארַא
 רע יװ ,ליומ סָאד טנפעעג טָאה ןוא טרַאװעג םעד ףיוא טלָאװ רע יו
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 םיובלעפצ .צ

 ןצנַאגניא ןיוש זיא ץישפיל .,ןייוועג ַא טימ ןצַאלּפסױרַא טלָאװעג טלָאװ

 ןבלעוו ,געווסיוא ןטצעל םעד ןעזרעד ךעלדנע טלָאװ רע יװ ,קיור ןעווענ
 ,..טייצ עגנַאל ַא ןיוש טליפ רע

 . . .ןעמעלַא וצ ףוס ַא -
 םינּפ סָאד .ןעזעג טשינרָאג טלָאװ רע יװ ,ױזַא טקוקעג טציא רע טָאה
 ןאמרוט ןייא .רילָאק-דרע ןַא טימ טרימשעגסיוא יװ ןעוועג זיא סנייז
 טָאה ,טיפ ןוא טנעה יד טימ ןעלסיירט ןעמונעג הנושמ סעּפע טָאה רָאנ
 ןיא טנאה ןייא טקורעגנײרַא ןוא טור ןרָאװעג ,ןּפיל יד טערונשרַאּפ
 ןיא ןעלמוט ךיז ןוא ןוװָאלקש רעטנוא ןרעטנָאלּפ ךיז ןעמונעג ,ענעשעק

 ,ןײרַא לקניוו
 לקסיּט ןטימ ,טרעטנענרעד םיא וצ ךיז טָאה רעװלָאװער ןטימ טנַאה יד

 : ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג םיא טקוקעג
 !?ךרעוו יקור, --
 ןוא סיפ ענעגיוצעג ףיוא טצעזעג ךיז ,טנעה יד ןפרָאװעגפױא טָאה רע
 קיצנַאלג ןעמונעג םיא ַאּפ ךיז ןּבָאה ןגיוא יד ,רעקירעדינ ןרָאװעג

 רעווש קידנעגנילש טלמַאטשעג ןוא טרעטיצעג טָאה ,ןטניוװעג יוװ ,ןעיירד

 | : םעטָא םעד
 וצ ןעמוקעג קילעפוצ .. ,טשינרָאג סייוו'כ ,.,ךיא ןיּב רעדמערפ ַא -

 .  ןטנַאקַאּב ןיימ וצ ..,טסַאג
 ! גייווש -

 .. .ךיא  ..,ךיא -
 ןּבענ ןגיוּבעגנייא ךיז טָאה ןרעטש ןטיור ןטימ לטיה ןקיציּפש ןיא רעד
 ןוא ןעלקיופיוא ןסַאלעג ןעמונעג ,ןביוהעגפיוא סעּפע ןוא ןענַאמרוט

 .ךעלריּפַאּפ עכעלנירג ,עלָאמש טגיילעגפיוא

 ? סָאד ןוא
 ..,סניימ טשינ .,..סניימ טשינ

 !?ָאנדַאל , --
 וליפַא טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג ןעועג ןצנַאנניא ץישפיל ןיוש זיא ָאד
 .ןטסניימ םוצ טרעטיצ *רעקַאנק, רעצנַאג רעד יװ ןָאטעג טכַארט ַא

 טימ ןשטנעמ עכעלטע ּבֹוטש . ןיא ןעייטש סע יװ ,ןעזעג רע טָאה טציא

 .ָאטשינ ןענעז ןייפשיפ טשינ ןוא רחוס רעד טשינ ןוא ןסקיב
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 רע ןוא ןגָאלש קיסעמלגער ןעמונעג קירוצ ץרַאה סָאד טָאה לָאמַאטימ
 טקוקעג ןגיוא יד םורַא ןעמערב ןוא ןטיוה עטעשטרָאקעג טימ טָאה
 ןעװעג זיא סָאװ ,ּפָאק ןטלָאגעג םעד טימ לֹפּוג ןקידכעלייק םעד ףיוא
 זיא זדלַאה רעד .ןעגנולשעג רדסּכ סעּפע טָאה ןוא קירעדינ קרַאטש
 :טלמַאטש רע יו טרעהרעד טָאה רע ןוא טעשטרָאקעגנייא ןעוועג םיא
 רעד לָאז :הּברדַא .. ןעמוקעגניײרַא טַאלג ןיּב ךיא ...סניימ טשינ --

 | .. .ןגָאז תיּבה-לעּב
 ןעמ יװ לוק ַא טימ ,ןָאטעג גָאז ןכיג ַא שידיי ףיוא ןעלהשמ וצ ןוא

 : ךורּפש ַא טגָאז
 .. ידוהי סנייא ץלַא -
 םיא זיא טציא ,ןגױא יד ןעמונעגקעװַא םיא ןופ טָאה ץישפיל להשמ
 רעמ ןוא ,ךעלדנעטשרַאפ ןרָאװעג םיא זיא ץלַא .ןרָאװעג רָאלק סעּפ
 זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא ןוא ,ןקינײּפ טשינ קערש עדנילּפ יד ןיוש טעװ
 טלָאװ יז ...ָאטשינ ייּברעד זיא עינַאפ סָאװ ,ךיילג רעייז סעּפע זיא ט
 זיא רָאלק ןוא ..ןָאט וצ סָאװ טסּואװעג טשינ ןוא טױעטנָאלּפעג ךיז
 רָאנ ,ערעדנַא ןייק טשינ זיא םעלַא ןיא קידלוש זַא ,ןרָאװעג םיא
 :ןּבילּבעג םיא ַאּב זיא ןגיוא יד ןיא טייקמורפ טימ ןוא ...עינַאפ

 ..ןעמענ ףוס ַא לָאמַא ךָאד זומ'ס ,. ,אלימ --
 ..ןּברק ַא רַאפ ךיז טגנערּב ןײלַא רע יװ ,ליפעג סָאד טַאהעג ןוא

 .ןעשטהוח טימ ןענעגעזעג ןפרַאד ךיז טצוװ רע זַא ;טקנעדעג טַאהעג טָאה
 ךיז ןגעװ יװ ,ןרעלסקעװ ףיוא תונמחר טימ ןָאטעג קוק ַא ייברעד
 ךעּבענ טרעטיצ רע ,רע רָאנ ,ןטכַארט וצ סָאװ ַאטשינ רָאג ןיוש זיא

 | ,ןצרַאה םַאּב טדיינש'ס ,יוזַא
 ...!סױרַא טגייל ץ לא !סענעשעק יד ןופ סױרַא טגייל --
 ,לָאװער ןטימ ןוא לטיה ןקיציּפש ןכיוה ןטימ רעד ןלױפַאּב טָאה יֹוזַא

 ...טנַאה ןיא רעװ

 .1023 לירּפַא ,ק צ ָא וו ט ָא
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1 
 ר ג ה

 ,רּבדמ ןיא ןבירטרַאפ ןיראה יד ךימ טָאה סע זַא ,סָאװ זיא
 ,טייקליטש עקילייה יד ךָאנ ליפ ךיא
 ,םהרבא ,ןעמַאטש יד ןופ טשריפ רעד ךימ טָאה'ס ןעוו
 } ןכַאװרעד ךעלקילג ַא וצ טקעװעג
 ,ןּברַאג ןוא סעּפָאנס עקינוז ןשיוצ
 רגה טסיּב :ןריואוושעג רימ טָאה'ר ןעוו
 - !ןרעצעג וצ ,טלייוװרעדסיוא םַאטש ןקיטכעמ ַא וצ
 ענייז ןופ ןעלמעק ןופ ןטָאש ןיא
 ,ןרעטש ןייז ןופ טכיל סָאד רימ טלַארטש ךָאנ
 - = - טלעװ יד רָאג רימ רעּביא טשטנעג'ר ןעוו

 .רּבדמ ןיא ןבירטרַאפ ןירָאה יד ךימ טָאה סע זַא ,סָאװ זיא
 .ם'רגּפ ףיוא טיע רעד טרעדינ סע ןוא ,טכַאנ יד וצ טלַאפ סע
 . ,רגה ,וטסגָארט ןיהואוו :ןּבױא ןופ ןרעטש יד ןגערפ ךימ

 ז רעיורט ןייד
 .ןעמעוו וצ ןוא ןיהואוו טשינ סייוו ךיא
 ,ןּפעלשרַאפ ןטשרוד ןיימ ךימ טעװ סע
 ,ָאד טכַאנ רעד ןיא ןיילַא טשינ ןיּב'כ רָאנ
 בעל ןייז ןופ טכורפ יד ןצרַאה ןיימ רעטניה גָארט'כ
 - - - עּביל ןופ תונורכז יד קנירט'כ זֹוא



3 
 שטיװָאּבוקַאי .ר

4 

 םיר מ

 ,ןטימ םענעלָאטשירק ןייז ףיוא ,טכַארטרַאפ טור ףוס-םי רעד
 ,רַאה ןייז טימ דבצ רעד ךיז טלגנַארעג טָאה'ס ואוו
 ,ןטינשעצ םָארטש םעד טָאה סָאװ ,סנ סָאד ליטש טרעטיצ
 .רעצ ןופ גנוזיילסיוא ךָאנ קילג סָאד םורפ טרעטיצ

 ,ןדיירפ.רעטומ טימ טקנערטעג ,טקילגַאּב טור ףוס:םי רעד
 ,דניק ס ןעניוועג םעד ךָאנ יורפ ַא טשטנעּבעג טור'ס יו
 } ןטייק יר ןיא ךיז טרילרַאפ קלָאפ ַא ,טגָאזעג טָאה רעוװ
 !ךגיצַא יירפ סע טנַאּפש טָא ,ליצ ןייז וצ רענייא יו

 ,ןהשמ ןופ קילּבנענוז ןופ טלַארטשַאּב טייוו ,חטש רעד
 :ןשױר טרעטסײנַאּב ַא הרושג ַא יװ ךיז טגָארט'ס ןוא
 !דרעפ סָאד ןוא רעטייר םעד טכַארּבעגמוא טָאה םי רעד

 - ,ןביולג רעד טגניז ןוא טליּפש ןעלּבמיצ ףיוא ןוא ןעלקייּפ ףיוא
 ,ןביוהעגפיוא ןטניוו ןופ ,טנעה יד טיײרּפש םירמ ןוא
 ! טרעשַאּב טָאג ןופ ,דנַאל םֹוצ
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 שְטיוָאּצוקַאי .ר

1 

 תו ר

 ,טינש ןרַאפ טרירעג ,רעדלעפ ס'זעג ףיֹוא
 ,ןעגנַאז יד טייקליטש רעקיטכַאנ ןיא ןשיור
 ,ןעגנַאגעג םחל.תיב ןופ ,טלַאטשעג-לדיימ ַא
 .טירט עמַאזגגַאל טימ רעייש םוצ ןָא טמוק

 ,יז יצ ,טעייוו סָאװ ,לטניוו ַא סע זיא יצ
 ,סנסיפוצ זעּב ַאב םעטָא םעד ןייא טלַאה סָאװ
 טילג יז ,ךא ,יז ןוא ,ליק זיא לטניוו ַא
 ,ןסיוו ןייז ןָא רַאה םעד וצ טמוק ןוא

 :דלעפ ןיא ןלױפַאּב ןעגנוי ענייד טסָאה וד --
 ,טלעפעג ריא סָאװ ןופ לדיימ סָאד ןּביילק לָאז
 ןּבילקעג ,ןבילקעג טייקליטש ןיא ּבָאה ךיא ןוא
 ,ןּבילּבעג ָאד טכַאנ רעד ןיא ןיּב ןוא
 דנגוט ןוא טייקסטוג ןייד רַאפ ,רַאה ָא ,זעּב
 ! טנגוי ןיימ ריד דלעֿפ ןיא ןעגנערּב וצ

 ,רעטיה רעזדנֹוא ,טָאג ָא :ףיוא טגנירּפש זעצ
 ,גנַאל טשינ ןעמוקעג ,סבאמ ,תור וטסיב סָאד
 ,גנַאז ַא ךָאנ גנַאז ַא דלעפ ןיימ ןיא טסּביילק סָאװ
 -- ,יירטצג ןימענ רעד וצ טסּביילּב סָאװ
 ,ייפ ריד טייטש טָאג רעזדנוא !ייּב ריד טייטש טָאג רעזדנוא
 ,בייוו ןיימ וטסרעװ ךָאנ ןגרָאמ זַא ,ריד רעווש ךיא
 ! ביילּברַאפ ,ָאד ּביילב רעּבָא לייוורעד

 ,רעייש ןקיטפוד ןיא רעדיוװ סע טרעוװ ליטש
 ,רעייפ ַא ןָא דלעפ ןיא ץיגרע ךיז טדניצ ליטש
 ,טכַאנ יד לָאז ןיגרַאפ :טשינ טור רע ,זעּצ רָאנ
 ,טכַאװ סע ָא ,קילג ןייז ָאד םיא רעיא טכַאװ סע
 ןגראבוַאפ ליטש דיירפ ריא טימ ,תור טייטש סנסיפוצ
 | . . .ןגרָאמ ןפיוא טרַאװ ןוא



9 
 - שטיװָאגיקַאי .ר

 1ץ

 ל ח ר

 טי

 ,טמענורּב ףיוא סנטָאש ןרעדינ ןטריבלייא ןוא ןעמלַאּפ ןופ
 ,ףָאש יד ןעקנירט וצ סמחל.תיב רעטכעט יד ןעמוק טרָאר
 ,ןעגנַאועג טימ םייהַא עטילגעצ ,עטקעמשעצ ןרעק ןוא
 ,גָאט םעד ןופ ןייש .סגנורעמעד ןיא ןסָאלפעצ ןרעוו ןוא
 :עכײלּב ַא ןציז טּביילּב ,רעטסעווש עמַאזנייא ןיימ ,האל רָאנ
 ,רלעפ ןלעקנוט ןיא ןעמוק טשינ חילש ןייק טעװ ריא וצ
 {רעכייװ רעד ןיא ,טפול רעשילמיה ןיא ןרעטש ריא טשינ טכייל סע
 ,טלייװעג טייקנייש יד טָאה רע ןוא ,יז טּביל ןבקעי ָא
 ! עטסגניי יד ,ןעלחר ,ךימ

 ? וטסקנעדעג ,עטרערטרַאפ רעטסעווש ַא
 ,ןייטש םעד טרעליוקעג טענורּב םנופ רימ ּבילוצ טָאה'ר יװ
 | ,רימ םילוצ טפױקרַאפ ךיז טכענק ַא רַאפ טָאה'ר יו
 .ףיירפ טימ ןבל ןופ ןעלמעק יד טעשַאּפ רע ןוא
 -- רימ בילוצ
 ! ריד םיא ךיא קנעש טנייה
 -- ,ןטרעשַאּב קיצנייא ןיימ ריד קנעש ךיא
 -- רעטסעווש ןיימ ,האל ָא
 קיּבייא ףיוא ,ןגרק ןיימ זיא'ס סיורג יװ ,טשיג טסייװ ּוד

 = םיא ןופ ךימ דייש'כ ןעוו
 ,ןברק ןיימ זיא'ס סיורג יװ ,טשינ טְסייוו וד
 -- .קילג ןיימ ןופ קעװַא יג ךיא ןעוו



6 
 שטיװָאגוקַאי .ר

 ץ
 ר ת ס א

 ןגיוצעגפיוא ןעגנַאטש-רעטסאּבאלא ףיוא םעוועג-דלָאג ןוא רוֿפרוּפ
 ,טנעוו-רעטומלרעפ רעטנוא ןעייוו
 ,דנע םַאּב דלַאב טלַאה דיירפ יד זיוהסגיניק ןיא
 .ןעגנַאזעגּגױל.אטסוטארַאז יד ךָאנ ןצגגילק סצ

 ןעגנאּב ןוא יו ַא םורַא ךימ טנענ ןטראגטסול ןיא
 ,טנעקרעד םייה ַא ּבָאה'כ ואו ,עלעביטש סיכדרמ וצ
 ,טנערּבעגסיױא רענייטש ףיוא ןזעלעג ּבָאה'כ ואוו
 ,ןעגנאגרעד קלָאפ ןיימ זיא'ס יװ ,טצירקענסיוא ןזלעפ ףיוא

 ,ןצרַאה םעד טמיורעגנייא םיא טָאה רעװ -- דוס ַא טלַאפ סע
 - 1 דניק ןזָאלרַאפ ריא ןָא טנָאמרעד טרעװ ןעמַאמ ַא -

 ,דניושעג ףליה ןיימ ףרַאדַאּב ,רעה ךיא ,קלָאפ ןיימ
 - ןצרַאװש ןיא טליהעגנייא זיא ,עז ךיא ,טָאטש-ןשוש יד
 גמ האפ 84 םתתפ = התאמא === ?האפאא = טמא = המת == סאאטש === רעאפ = האתמפ == סאתמ = 008 ףמִה ה - ראאאאה

 ,ןסיו וצ ןעמעלַא וט ,קלָאפ ןופ שטנעמ ,יכדרמ ,ייג
 ,טָאג וצ יירשעג-ייוו ַא לָאז ןייגפיוא ןלוש עלַא ןופ
 דאנג ןטעּברעד ןייג זֹומ ךיא ןוא
 | ןסיפ וצ םיא ןלַאפ ,שורושחא גיניק םעד



 ֶו ע



 טנגוי ןייז

 .דרעפ עגנוי ענעי וצ טגנַאלַאּב טשינ קעשטינַאּפ טָאה רעטקַארַאכ ןייז ןופ

 ,ךיז ןגָאי ,ןעגנירּפש סָאד ,סעקנָאל עיירפ יד ּביל ןּבָאה סָאװ ,ךעל

 ויא רע ןעד ,חטש םענירג ןרעּביא טייוו-ןטסרָאיװ ןפיול ןוא ןעשזריה

 -ָאטנייא סָאד טַאהעג ציל טָאה סטָאװ ,לדרעפ קידובּכּב ליטש ַא ןזעוועג

 .רעגעלעג טעּבעג טונ ַא ןוא ןעמַאמ ַא ,ןטַצט ַא ןופ ןּבעל-לַאטש עקיג

 ,עליומ ַא ,עּפַאקש עטנַאקַאּב עטלַא ןַא ןזעװעג זיא עמַאמ סקעשטינַאּפ

 ןקוק ןופ .רָאי ןצמוּכ רעּביא עטוהזָאלג ַא ןיא טנידעג טָאה יז ,עקנַארק

 ןוא גָאטַאּב טנערּבעג טָאה סָאװ ,ןװױא-זָאלג-קירּכַאפ ןטיור ןיא קיּבייא

 ןוא ץלָאה טכַאנ טימ גָאט ןּפעלש ןופ ,ןרָאװעג דנילּב יז זיא ,טכַאנַאּב

 עטשרעטנוא יד ןופ טיוה יד זיא--קירוצ ןוא ןיהַא ןטרָאּפסנַארטיזָאלג
 .ןזעװעג ןגירעגּפָא קידנעטש סיפ

 יעגסיוא ױזַא טַאלג געוו ןטימ ןיא ןּבילבעגןײטש יז זיא לָאמלײטַא

 .ןײרַא למיה ןיא טקוקעג ,גנוטכיר ןייא ןיא ּפָאק םעד טיירד

 *עג ןוא זדלַאה ןפיוא עּברָאט רעד טימ ןענַאטשעג זייוונהעש זיא יז

 טָאה .טשינ ייס ,טפרַאדַאּב ָאי טָאה יז ייס ,טייקעג ןוא טעקסרָאּפ

 ,ןײרַא דרע'רד ןיא ןפרַאװ ןוא ןעמלצ ךיז ,יוג רעד ,שטרַאצ טגעמעג

 זיא סע ןוא ןפלָאהעג טשינרָאג םיא סע טָאה ,םיא טעשטומעלַאּצ יז זַא

 ןעשודנָאלּגקעװַא טשינ לָאז עּפַאקש יד ואװ ,געוו רעד ןזעװעג טשינ

 ןעגנירּפש םידש רעדָא םיצל-זָארג ואװ ,ץעגרע ןּפמוז עטייוו רעּביא

 טקנעּבעג יז טָאה ? דרעפ םוצ לָאמַא טקנעּבעג ,עּפַאקש יד ,יז טָאה ,םורַא

 ריזנ ַא רעכיג ןזעװעג זיא סָאד ,ןיינ ! עקנָאל רעיירפ ַא וצ ,םיא וצ

 עסיורג טימ ערַאד ַא ,היח עקיסיפ-ריפ עמַאזנייא ןַא ,דרעפ ןשיווצ

 עדיב ףיא ןעמלעב עסייו טימ ,ןגנַאל ַא ּפָאק ַא ,רענייב עקיציּפש

 ןוא רעמייּב ןופ סנטָאש ןלעטשרַאפ ֹוצ ,ןלירּב ענרעדעל ייווצ ןוא ןגיוא

 "נעטשלופ טָאה *קעשטינַאּפ, .ןקערשרעד טשינ ךיז לָאז יז זַא ,ןשטנעמ

 ,טײקליטש יד ,רעטומ רעד ןופ ןטפַאשנגײא יד טנשריעג קיד

 סָאװ ,דישרעטנוא ןייא טימ ,טײקיטליגכיײלג עשיּפַאקש ןוא טייקיור

 רעד ןופ ּברַאפ רעד טיול ,טיוּבעג ןייש רעייז ןזעוועג זיא *קעשטינַאּפ ,

 ןרעּביא ןפראוורַאפ טרעּפמולעגמוא ןקעלפ עסייוו ייווצ ,טיור רעטומ
 .טסשושלשומיזללויק-אזסו



9 

 םיוּב טסָאמ .י

 .,ךלַאק טימ טצירּפשַאּב קידנעטש ףיוא םיא טלָאװ ץימע יו ,ןרעטש
 ַאּב ,שיורעג ןטסדנימ םִאֹּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלרעיוא עניילק רָאּפ ַא
 "רעסּבא ,עגולק ןוא ,ןרעה ךיז טציּפשעגסיוא גנוגעוועב רעטסדנימ רעד

 | ,ךעלעגייא עדנריוו

 ךיז ,רעליטש ַא ןזעװעג רעטקַארַאכ ןייז ןיא זיא קעשטינַאּפ םוראוו

 טקוק ןוא סטכַאניוצ:קיטיירפ רע סייטש טָא .לדרעפ קידנרעהנייא

 טרָאד ,טכיל ךיז ןענערב סע ואוו ,רעטצנעפ סתיּבה:לעּב םוצ סױרַא

 טלמרומ ןוא טנַאה ןיא רעכעּצ ַא טימ ץרעה:םירפא רעטוג רעד טייטש

 *רַאפ-- טגניז רע סָאװ ןוא טלמרומ רע סָאװ .,סעּפע טגניז ןוא סעּפע

 ךיו טרעה ןוא ןייא ךיז טקוק רע ןעוו רָאנ ,קעשטינַאּפ טשינ טייטש

 "רעפ ַא טיג רע .המשנ רעד ףיוא ךעליירפ ןוא סיז םיא טרעװ ,ןייא

 רעד זַא ,טעזרעד רע ןעוו ,טכַאנ רענעי ןיא יו טקנוּפ ,עלעכיימש שיד

 ,רעטנרעטשעגסיוא ןַא זיא לַאטש רעד רעּביא למיה
 קירוצ ןוא ןיהַא ךיז ןעלקָאש ןשטנעמ ,תורימז ןָא ןעמוק רעכעּב ןכָאנ

 סָאװ ּבילוצ ןוא סָאװרַאפ .למיה םוצ רעדיל:ּבױל ערעייז ןקיש ןוא

 טרעה רע ןעוו רָאנ ,קעשטינַאּפ טשינ טײטשרַאפ ,סע ןעוט ןשטנעמ יד
 ךיז טכַאד סע ,ןעגנַאלק ענדָאמ ןײרַא םיא ךיז ןסיג ,ןענירעד ןייא ךיז

 .ייט :םיא טפור ןוא ןרעטש םָאֹּב םיא טלציק ץימע יו ,סיוא םיא

 ,ָאי ןוא ,רעקירעזדנוא ןַא ךָאד טסיּב ֹוד ךיוא ,לקעשטינַאּפ רעּביל ,רערע
 ןוא ןכרָאנש ,סנדָאל יד ןכַאמרַאפ ,ןפָאלש ןשטנעמ ןעייג רעטעּפש

 יד רעטניה ןופ ךיז טרעה ןפָאלש ןכָאנ ,ףָאלש ןסיז ַא טימ ןעּפָארכ
 טסייוו קעשטינַאּפ ,קרּפ ךָאד ןעמ טגָאז סָאד ,ןעלמרומ ַא סעּפע סנדָאל
 רעטניה ןופ ןעלמרומ סָאד טרעה רע ןעוו רָאנ ,זיא קרּפ סָאװ ,טשינ
 "ניק רָאּפ ַא ךיוא רע טיג ,ןײרַא גָאטַאּב תּבש ןליטש ןיא סנדָאל יד

 ןָא טּבייה ןוא ייה ןפיוא עלעקדרָאמ סָאד קעװַא טגייל ,ןצענעג עשיד
 ענליּבָאק עטיז ,סרעגעלעג עטעּבעגסיױא ייה טימ ,עכייוו ןופ ןעמולח סיז

 ,ךעלקעלג ענעדלָאג ןוא ךלימ

 ַא ,ץרעה*םירפא ,םיּתבהיילעּב יד סױרַא קידנעטש ןעמוק ףָאלש ןכָאנ
 ןַא ,ןָא ןצנעװַאד ןופ ךָאנ לטרַאג ןטיירּב ןטימ ,דיי רעקיזיר רעכיוה
 *עגּפָא:סּבױא ןוא רענעשַאװעגּפָא ,רעטגָאזעגּפָא קרּפ ,רענעפָאלשעגסיױא
 ןייק ןופ ,המשנ יד טציא םיא זיא קידהיחמ ןוא ןייר ,דיי רענעסעג
 ,ןָאט קוק ַא ױזַא טַאלג רע טייג ,טשינ רע סייוו ןטפעשעג עקידעכָאװ
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 ןיא סענעּפיל גונעג ךָאנ המהֹּב יד טָאה .טלעו רעד ףיוא תויח ןּבעל יו .
 סוג דרעפ יד ןענעז יצ ןוא !דלעפ ןיא ןיוש ןסּפעש יד ןענעז ? ףַאש
 ערעייט יד טימ ןעייג ןטיילגַאּב וצ םיא ? סעטערָאק יד ַאּב טגרָאזַאּב
 טימ ןוא ךעלעצרעוו=עּבמָאג עניילק טימ טיילצגנוי עדנָאלב ,סמעדייא
 טייזעצ ייז ןענעז ךָאװ עצנַאג ַא .סרעגייז יד ףיוא ןטייק ענעדלָאג
 "נייא טימ ןעמונרַאפ זיא סע רע ,עטוה רעד םורַא טײרּפשעצ ןוא
 רעפרעד יד רעּביא ןפיוקסיוא טימ רעװ ,(םייל) לגרעמ ,ץלָאה ןפיוק
 .תּבש םוצ רָאנ - ץלעמש ,סרעשנָאג ,רעשעלפ ,סעילטוּב ,קרַאװכָארּב
 ןוא תּבש ןכעליירפ ַא ּפָא ןבעל ,רעװש םוצ ייז ןעמוק שיט ןקיד

 ,קעװַא ןרָאפ
 סטָאג רעּביא סױרַא רעװש ןטימ ייז ןעייג ,גָאט ןּבלַאה ךָאנ ,דניצַא
 טָאה סע סָאװ ,ץלא סָאד ,ןגָצמרַאפ ייז סָאװ ץלַא סָאד ןקוקַאּב ,טלעוו

 | .ךָאװ עטוג יד טגנערּבעג ייז
 סָאװ ,לרוחּב ַא ,לגניי סצרעה:םירפא ,לדודישרעה ךָאנ טייג ייז ןּבענ
 לשטייּב ַא טָאה ,ןעינק יד רעּביא זיּב ךעלזייה ענעטעמַאס טימ טייג

 ,"קעשטינַאּפ , טייקנייש ןייז גילוצ ךיוא טסייה ןוא טנַאה ןיא
 ,לדרעפ סָאד ןקעשטינַאּפ ביל רעייז טָאה שטנעמ רעד *קעשטינַאּפ,

 ןלַאפנײרַא טעװ רע ןוא ייווצ רעדָא שדוח ַא ךָאנ זַא ,טסייו רע ןעד
 טעװ ,סצרעה-םירפא לדנוז עטסגניי סָאד ,רע ןוא עלעקשטירּב ַא ןיא

 .לדרעפ סָאד ןגָאי ןוא ןּביירט ןוא לשטייּב ַא ןטלַאה
 קַאנק ַא לשטייּב ןטימ טיג ןוא םיא וצ וצ לָאמ עלַא רע טמוק םורעד
 ,ןייז רעסיימש ןייז לָאמַא טעװ רע זַא ,ןמיס ַא - טפול רעד ןיא

 :מולחרַאפ רעסיז ַא סעּפע ,טרעקראפ ,טשינ ךיז טקערשרעד קעשטינַאּפ
 טימ ךיז טכַארטרַאפ רע ןוא ענייז ןרעדָא יד ךרוד טפיול רעטיצ רעט
 ערעדנַא יװ ,לָאמַא טעװ רע ואװ ,ןגעוו יד רעּביא קילּב ןשימייה ַא
 =יַנַאּפ טמוק תּבש ,ןעגנירּפש ןֹוא ןעשזריה ןוא ןפיול ,ךעלדרעפ עגנוי
 שטשרָאג ַא םענ ַא טיג רע ,שטייב ןָא וצ לרוחב ענייש סָאד קעשט
 עגנַאל טנעה ענייז ןופ ןעיצסױרַא ןָא טּביה קעשטינַאּפ ,ייה ןקורט
 ךעלקילג זיא ןוא ךעלדנייצ עניילק יד טימ ןלָאמ ןָא טּבייה ,ךעלקיסַאּפ

 ,טסָאג ןטימ



8 
 םיובטסַאמ

 ,הנבל יד שדחמ ןענעז ןוא בירעמ ןענעװַאד ןדיי ןצוו ,טכַאנרַאּפ טשרע
 זַא ,למיה ןיא ןרעטש יד ןשטנעמ ןופ ןכוז ןכָאנ קעשטינַאּפ טנעקרעד
 *דרעפ יד ,ןענערּב ןּבײהנָא טעװ ןוויוא-עטוה רעד .ךָאװ ןָא טמוק סע
 יװ קױר תּבש זיא םיא ַאּב ןעד ,טשינ סע טרַא םיא רָאנ ,ןפיול ךעל

 ,תּבש יװ ,ךָאװ ןוא ,ךָאוװ
 זיא ,ןבעל ענעדייז ,עליטש סקעשטינַאּפ ,ןבעל ןייז ןעגנַאגעג זיא יװַא
 ! ןיינ 1 רַאנירעטעװ ַא לָאמַא ןפורעג ןעמ טָאה ? ןרָאװעג קנַארק לָאמַא רע
 ןופ טפַאשרעה רעד ןיא ןועװעג רע זיא רעכעלקילג ,רעכעליירפ א

 ,עטוה סצרעה .םירפא
 ןעגנַאגעג ,רעטומ יד ןגרָאטשעג ןקעשטינַאט ַאּב זיא םישדח טכַא ךָאג
 יד טימ ןקנוזעגנייא עּפַאקש יד זיא ,געװ ןקיּפמוז ַא ףיוא לָאמנייא
 ,טקורדרעד יז ןוא ריא ףיוא ףױרַא זיא ןגָאװ רעד ,סיפ עטשרעדָאפ

 ,ןייטש ןּבילּבעג .םיִּתּבה-ילעּב יד טימ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא קעשטינַאּפ
 "רעד טָאה רע ןעװ רעּבָא ,ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ
 ןדניש ןשטנעמ זַא ןוא סנקעטש יװ ןגיוצעגסיוא ןענעז סיפ יד זַא ,ןעעז
 רעיש ןפיול ,ןעשזריה ,ןעגנירפש ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ריא ןופ טיוה יד
 ןײרַא ןקעשטינַאּפ זיא ןָא טלָאמעד ןופ .ןרעװ וצ עגושמ טשינ
 סעמַאמ יד ןעמענסױורַא טזומעג טָאה ןעמ ,ןײרַא ּפָאק ןיא *קעטומס,ַא
 ימייצ יד ,סעשטייל עריא ,עטערַאק ריא ,שטייצ ריא ,לַאטש ןופ *טומָאכ,

 ,ןסעגעג טָאה יז ןכלעװ ןופ ,ףַאש סָאד וליּפַא ,ךעל

 שורעציר

 ;ןעקנַאדעג עטכעלש םֹוש ןייק ,רעיורט םוש ןייק ןזָאלרעד ֹוצ טשינ

 סייו ַא ,לקיּבערשז ַאזַא ךָאנ טלעטשעגניײרַא רעטעּפש םיא ןעמ טָאה

 .רעטקַארַאכ ןימ רעדנַא ןַא ןופ לדרעפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,ךלימ יו
 לדרעפ סָאד .דניק ַא יװ ,סשירַאנ ןוא סקידעגנירּפש ,סכעליירפ ַא
 ,ךייה רעד ןיא ּפָאק םעד ןסירוַאפ ,עיּבַאוכ ןסיורג ַא ןופ ןזעוועג זיא
 שייק ,עקרַאטש ןוא עצלָאטש ,עקידעּבעל ,דרעפ עשיצירפ ןופ טמַאטשעג

 ןיק ,לעפ עטיוט ןייק ,ןּברָאטשעג טשינ עילימַאּפ רעד ןיא זיא רענ

 יד טימ ןפָאלעגטימ קידנעטש סע זיא ,טרעקרַאפ ,עּפַאקש ענעסירעגּפָא

 רעדנעּב טימ ,ןעמולּב טימ ןעגנָאהַאּב ,שטָאק-הּפוח ַא אב ןרעטלע
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 טנייה ,סעיצַאנימוליא ןוא סענינעמיא ,תונותח ןשיװצ קידנעטש טפעלעג
 ּו ןייז קירעיורט טפרַאדַאפ רע טָאה סָאװרַאפ

 ןופ .ןזעװעג סָאד זיא רע ַא ,"שזרעציר, ןסייהעג טָאה לדרעפ סָאד
 יוצנייא זיולּב טשינ ,שרעדנַא סעּפע רָאג טרַאװרעד ןעמ טָאה ןשזרעציר
 *ריצַאּפש שילידיא ַא רַאפ םיא ןכַאמ וצ ,עלעקשטירּב ַא ןיא ןענַאּפש
 ,ןוירּפ ןעמענ : ןכַאז עסיורג טרַאװרע ןעמ טָאה םיא ןופ ןעד ,לדרעפ
 ןגיוצרעד םיא ןעמ טָאה רַאפרעד ,המחלמ ןיא ץנירּפ ַא טימ ןייג
 ,ןצנַאט ,ןעגנירּפש ןסייהעג םיא טָאה ןעמ ,טסייה סע ,*עװָאגישטשיװ,
 *עג רע זיא עקַאט רַאפרעד ןוא ,ןרעירַאּב ןוא סענַאקרַאּפ רעּביא ןעילפ
 יד ,ןקקעשטינַאּפ ,ריא .קעשטינַאּפ יװ רעקנילפ ןוא רעטקישעג ןרָאװ
 .ןשזרעציר ןיא טיײקידעּבעל יד טָא ןלעפעג זיא ,יורפ עטרַאצ-.ךייוו

 ךָאנ ,רוּבג ןסיורג ַא ףיוא סעּפע יו םיא ףיוא טקוקעג טָאה קעשטינַאּפ
 ינילּב ןײגכָאנ ףרַאד קעשטינַאּפ יװ לשפנ ןיילק ךַאװש  ַאזַא ןכלעוו

 | .טייהרעד

 ,רֶצ סָאװ ,טייקכעליירפ ןֹוא טייקיניזטכייל יד ןקעשטינַאּפ זיא ןלעפעג

 זיא ,טַאהעג טשינ ךיז ןיא סע טָאה לדרעפ עטגרָאזרַאפ עגנוי סָאד

 ?עגמורַא ,לַאטש ןיא רעצלָאטש ,רעכעלייופ ַא ןענַאטשעג "שזרעציר,
 ַא לָאמליײט ךיז ןָאטעג ,ןעשזריה ןשיּבערשז ַא טימ טעשזריהעג ,ןפָאל

 .ןזעװעג ןדירפוצ טכע זיא ןוא ןקעשטינַאט ןיא סָאק ןטימ ןָא ריר

 טימ םיא טרעפטנעעג ,ןעמונעגנָא דייופ סיורג טיפ סע טָאה קעשטינַאּפ

 ,רעטסעװש ַא יװ ,ןטייז עלַא ןופ ןקעמשַאּב ןוא ןקעלַאּב ןעמורפ ַא

 יד ןטלַאה ןיא סָאװ ,רעמ טשינ רָאנ ,ןזעועג ןדירפוצ ךיוא זיא ןוא

 ,טכיילגעגסיוא טשינ ךיז ייז ןּבָאה םיבוט:םימי

 טשינ תּבש ןיא טנייח ןענַאּפש םיּתּב-ילעּב יד יװ קידנליפ קעשטינַאּפ

 .עלש ױזַא ןרָאװעג ןיא ,טשינ ןּפַאלק ,טשינ ןעננילק ,דרעפ ןייק ןייא
 ,ךיוּב ןפיוא טגײלעגקעװַא ךיוא ךיז טָאה רע זַא ךימ ןוא קידרעפ

 רעטיײיװצ רעד .ןתח רעקידתפש ַא יװ ,טעּבעגסיוא ייה ןשירפ ףיוא

 ןוא ןענַאטשעג ,קיטנוז ןסייהעג טָאה סָאװ ,גָאט םעד ןיא זיא רעדיוו

 רעד יװ ןוא רעטסיולק ןיא ןיירַא ןעייג .םיִּתּבהיילעּב ענייז יו ,ןעזעג
 ןרעטנוא עילוק רעד טימ *טָאשט, רענלעז רעטנידעגסיוא רעטלַא
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 ץיּפש.רעטסיולק ןופ ּפָארַא טיש ןוא רעקעלג יד ַאּב טעװערדנָאמ םערָא
 ןעגנַאלג ןוא ןעלצמיצ ,ןעלּבמיּב ענענושמ עכלעזַא

 .סָאװ ,'סקַאיפ, עלעזָארַאק יד יװ ןעז וצ טַאהעג ּביִל טָאה שזרעציר
 ,ךיז טיירד ,טנווייל עיורג טימ טקעדעגרעּציא ךָאװ עצנַאג ַא טייטש
 רע .דרעפ ענרעצלָאה יד ןוא ,סעסקיש יד ,םיצקש יד ריא ףיוא ןוא
  ,ץעט יד ןופ ןעלּבמיצ םעד ךָאנ טצנַאטעגטימ ןוא טעשזריהעג טָאה
 ןלֶא ץעג טָאה רע .עקנירעטַאק רעד ןיא ןזעוועג ןטלַאהַאּב ןענעז סָאװ
 עלַא יד ןעד ,רעכַאמנצנוק ןוא רעכירק:ץָאלק ,רעײג:ןטָארד יד ןופ
 ןוא *ןשזרעציר, טכַאמעג ץלָאטש עטַאװעסוּבָאל ןּבָאה תוחמש-קיטנוז

 .טכַאמעג ךעלקילג טיישרַאפ םיא
 ןוא ךָאװ יד טליפעג שרעדנַא ןצָאה "שזרעציר, ןוא קעשסינַאּפ שטָאכ
 טגעלעג יז ןּנָאה םינכש עטוג יװ ךָאד ,םיּתּב-ילעּב ערעייז ןופ בוט=םוי

 זיא ןופרעד ,רעצרעה יד טיױיטרַאפ ךיז ייז ןּבָאה לָאמ ךס ַא ןוא
 ןענאטשעג קעשטינַאּפ לָאמנייא זיא טָא ,עּביל ַא ןעמוקעגסױרַא ךיוא
 יַאּפש עטיירּב יד ךרוד טָאה ןוז ענעדלָאג יד ,"ןשזרעציר, רעּביאנגעק
 זילאה ןצלָאטש םעד ןוא עּבישזרג יד טקידלָאנַאּב לַאטש ןופ סער
 טּפ שעג ןוא ךעלעגייא יד טערומשזעגנייא טָאה *קעשטינַאּפ, ,סשזרעציר

 . ,ןופרעד תחנ |
 ,עדרָאמ רעד ַאצ קעל םענדָאמ ַא טגנַאלרעד םיא ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא יז

 ס*י ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה *שזרעצידל
 סקעשטינַאּפ ןיא ...קעל ַא טימ טרעפטנעעג ריא רע טָאה ,טײדַאּב סָאד
 ןרָאװעג ריא זיא סע ,עלעמעלפ ַא ןדנוצעגנָא סעּפע ךיז טָאה ץרַאה
 ריא טלָאװ ,עּפַאקש יד ,רעטומ יד יװ טקנוּפ ,המשנ רעד ףיוא םערַאװ

 ןעו זַא ,טליפעג קעשטינַאּפ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .ןייטשפיוא ָאד

 רע ,ךעלגנַאּב רעיײז ריא טרעװ ,לַאטש ןופ סױרַא טייג "שזרעציר,

 *רַאּפ יד רעּביא ןקוקרעּבירַא ,לַאטש ןופ רעטסנעפ םַאּפ ןייטש טגעלפ

 !שזרעציר ןױש טפיול :טנעװ יד ןופ סערַאּפש יד ךרוד סענַאק

 ַאּב ןעזרעד םיא טָאה רע ןעװ ןוא ? לקעלג ןרעּבליז ןייז ןיוש טגנילק

 ַא יװ ןקעמשַאּב ןוא ןקעלַאּב ןּבױהעגנָא םיא רע טָאה ,ריט רעד

 : ,רעדורּב

  עטלפײװצרַאפ טּבעלעגרעּביא קושטינַאּפ טָאה ןטייצ עסיוועג ןיא

 ןשזרעציר םורַא זַא !עז ןוא סנטייװ ןופ רע טײטש טָא ,ןטונימ
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 ,ףיוה ןטייװצ ַא ןופ תונכש ,"סעקליּבָאק, עדמערפ רָאּפ ַא ךיז ןעיירד
 רעּבָא ,ןכוז זָארג טלָאװ רע יו ,טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד טָאה קעשטינַאּפ
 ,רענײּב יד ןיא ןכעטש ןימ ַא טליפעג רע סָאה ןטונימ יד ןיא דָארג
 רע ,ןעקנופ עסייה ענדָאמ ,ןגילפעג ןעקנופ םיא זיא ןגיוא יד רַאפ
 ןונ ץעגרע ןפױלקעװַא יא ,ןעשזריה יא ,ןענייו יא טלָאװעג טָאה
 "שזרעציר, זיּב .ןָאט טנָאקעג טשינ רע טָאה ץלַא סָאד רָאנ ,השוּב
 ןוא ּפָאק םעד ןּביױהעגפיוא רע טָאה ,ןטעּברעּביא םיא ןעמוקעגוצ זיא

 .ץפיז ַא ןָאטעג

 שטייב עטשרע ןייז

 לָאמנײק קעשטינַאּפ טָאה ןופרעד ,ךַאז עטכעלש ַא זיא שטייג א זַא
 זיא שטייּב ַא ןופ ץימש ַא זַא ,ןטלאהעג טָאה רע ןעד ,טסואוועג טשינ

 ,רעהַא רעדָא ןיהַא לדרעפ ייג :לַאנגיס ַא
 שזַארוק דרעפ םעד טיג סָאד ,טפול רעד ןיא שטייג ַא ןופ ץַאנק ַא
 יד סָאװ ןשטייּב עלַא יד זא ,ןטלַאהעג רע טָאה םורעד ,טומ ןוא
 יד ,יז זַא ,סנכייצ ןזעװעג רָאנ זיא ,ןגירקעג טָאה ,עּפַאקש יד ,רעטומ
 !שטייּב ַא ןופ ץימש ַא ייװ רעּבָא טוט ,ןייג רעקידעּבעל לָאז ,עּפַאקש
 ןטימ קַאנק רעד ,טרעקרַאפ ,טסואועג טשינ קעשטינַאּפ טָאה ןופרעד
 ןעוו ,לגניי ַא ַאב סָאװ ,עגלעז סָאד םיא ַאג ןועועג ןיא סָאד ,לשטייב
 ףיוא טייו ץעגרע לטיימורט ןרעבליז ַא ןופ ןליּפש סָאד טרעהרעד רע
 ,לייט ןוא ,ןטכַארטרַאפ ךיז ,ןרעױא יד ןלעטשפיוא טגעלפ רע ,גרַאּ ַא
 סע סָאװ סָאד ,רעדליװ ַא יװ ןעועקירפעצ ןיא ןעשזריהעצ ךיז לָאמ

 ,ןזעוועג טשינ לָאמניײק רעטקַארַאכ ןייז ןיא זיא
 רע ןעװ זַא ,טפָאהעג ןוא שטייב ַאזַא ךָאנ טקנעּבעג טָאה קעשטינַאּפ
 ןרעה וצ היכז יד ןּבָאה רע טעװ ,שטָאק ַאזַא ןיא ןײרַא לָאמַא טעוו
 יינַאּפ טייהיירפ עטולָאסּבַא םישדח ןעצ ךָצֹנ ויא ױזַא ,ןקַאנק ןימ ַאזַא

 ,שטָאק ַאזַא ןיא ןרָאװעג ןטעּברַאפ קעשט
 .גײרַא טערגנַאטס סצרעה:םירפא ןגרָאמירפ .ַא ןיא לָאמניײא זיא טו
 .לטומָאכ ַא ןקעשטינַאּפ ןוטעג זייוו ַא ןוא לַאטש ןיא לדייא ןעמוקעג
 טָאה ךָאנרעד ,עלעכיק ַא דניק ַא טזײװ ןעמ יװ ,למייצ ןייש יינ ַא
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 ןיא ןריפסירַא ןּבױהעגנָא ןוא ןרעטש ןיא ןוטעג שטַאּפ ַא ריא רע
 ,ןסיורד

 שטָאק רעיינ רעד ןופ שטשילג םעד קידנעעזרעד טָאה קעשטינַאּפ
 רע לייוו ,טמעשרַאפ ענדָאמ סעּפע ךיז טָאה רע ,ןוטעג רעטיצ ןסיז ַא
 ןעמוקעגסיוא רע זיא טָא ,ןטלַאה וצ ױזַא יװ טסואוועג טשינ ךיז טָאה
 טלעטשעגניירַא רע טָאה טֶא ,רעדער עטשרעטנוא יד וצ םינּפ ןטימ
 ןטימ ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא רָאג ןוא סעיגָאלָאה יד ןשיװצ סופ עדי
 .עגנייא רע טצװ ױזַא זַא ,טניימעג ןוא רעדער עטשרעדָאפ יד וצ ּפָאק
 ןעגנורעסעצסיוא עכעלטע ןכַאמ טזומעג ןעמ טָאה ךעלדנע ,ןרעװ טנַאּפש
 ,ןדנוּבעגוצ ,סעיגָאלָאה יד ןשיװצ טריפעגנירַא םיא 'טָאה ןעמ ןוצ
 ,סיוארָאפ טצעזעג ךיז טָאה טערגנַאטס רעד ,טומָאכ םעד טגײלעגפױרַא

 .טנַאה ןיא שטייּב רעד טימ לדנוז סצרעה-םירפא ןטניה ןופ
 ,ןקעשטינַאּפ וצ לעּפַאב רעכעליירפ ַא טרעהעג ךיז טָאה - ָאיוװ ,ָאיװ -
 ,קיטסול ןוא ךעליירפ ןפָאלעג ,לגנוי ַא יװ ןוטעג גנורּפש ַא טָאה רע

 | .טיירפעג ךיז ץלַא םיא ןיא טָאה סע
 טרעסעּברַאפ טשינ ןקעשטינַאּפ ןּבָאה עלעקשטירּב ןפיוא ןשטנעמ יד
 רעד ןיא קירוצ ןוא ןיהַא גַאזגיז ַא יװ ןפָאלעג זיא רע ,ןפיול סָאד

 ,טייז רענעי ןוא
 ןּביוהעגמיוא ךיז טָאה ,לּפענ רעזָאר ַא יו ,שזרֹוק רענייפ רעניד ַא
 ענייז ןופ ןפיול סָאד טכַאמעג גנירג ןוא סעטעּפָאק ענייז רעטנוא ןופ

 ,ךעלסימ
 ,רעדלעפ יד ןפָאלעג ןענעז סע ,ןפָאלעג ךיז זיא סע ,ןייג ? ןפָאלעג זיא רע
 ַא ןכַאמ םיא ןטלָאװ ייז יװ ,ךיז טיירדעג ,ךעלרעסַאװ ןוא רעדלעוו

 ,קעשטינַאש רעקידעּבעל ,רערעייט ,םוק :ערַאװ
 רעד ןיא דנַאנַאכָאנ העש ייװצ יױזַא החמש ןיא רעבָא קידנפױלּפָא
 *עג זיא טסרָאיװ ןטעּביז םַאּב ,טריסַאּפ סָאװטע רעּבָא טָאה ,טנגעג-עטוה
 ,ןעגנירּפשרעּבירַא טזומעג טָאה קעשטינַאּפ ואוו ,עלעװָאר ןיילק ַא ןזעוו

 ,עדנַאמָאק יד טרַאװעג ןוא ןּבילבעג ןייטש ָאד זיא רע
 .טלקנעװקעג ךיז טָאה רע ,לעפַאג ַא טרעהעג רע טָאה -- גנירּפש --
 !גנירּפש ,ונ ! גנירּפש --
 .קירוצ ןוא ןיהַא טיירדעג ךיז טָאה רע
 !טשינ וטסגנירּפע סאוורַאפ --
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 !שטייּב רעד טימ רהיא גנַאלרעד ,ונַא --
 יוצ שטייּב דעד טימ טָאה ,לרוחב עקידכעלייק עטיור סָאד ,קעשטינַאּפ
 ַײװצ ,לָאמנייא טפייפעג ,ןרעױא ענייז רעּביא ןפייפ ןביױהעגנָא טשרע
 רע זַא ,ץימש ַאזַא טגנַאלרעד םיא רע טָאה ןַאד - לָאמ יירד ,לָאמ
 ךיז טָאה םורַא ןטונימ עכעלטע ןיא ,םלוג ַא יװ ןבילפעג ןייטש זיא

 לדרעפ סָאד ,גנַאלש ַא יו ,עקשיק עָאלּב ַא ןעזעג ףוג סקעשטינַאּפ ףיוא |
 -  ןעמוקעגרָאפ זיא םיא טימ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינרָאג טָאה
 ײװ ,ּפָאק ןטימ טיירדעג טרעדנואוורַאפ ןוא ןּבילּבעג ןייטש זיא רע

 ,ןלַאטעגנייא ןטלָאװ רעלעטש יד טימ ןרעיומ יד

 ןדײל עטשרע יד

 וצ ףיא קעשטינַאּפ טכַארטעג טָאה ,ךַאז ערעטיּב ַא זיא שטייב ַא
 ענייש סָאד זַא ,ןועוועג בשימ ךיז ןוא לַאטש ןיא קידנעייטש ,סנגרָאמ
 אנוש ןייז זיא ,טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע ןקַאנק סעמעװ ,עלעשטייב
 ,ןעמוקעגדָאפ זיא עציילפ ןייז ףיוא סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רע ,רָאג
 טָאה ץימש ןופ טרָא םעד ףיוא .ןגיל טרָאד ןטלָאװ ןדוּפ רעטנוױט יו
 טָאה ויטקניטסניא ,ןָאטעג יו יא ,ןסיבעג יא ,טלציקעג יא סעּפע
 םיא ןטלָאװ ןגילפ רעטנזיוט יװ טקנוּפ ,ןרעטיצ ןּבױהעגנָא לעפ ןייז
 ,ןצישַאּב ןיז טלָאװעג רע טָאה ןגילפ עמייהעג עקיזָאד יד ןופ ,ןלַאּפַאּב
 טטכער ףיוא לדייװ ןטימ ןסימשעג ,סיפ יד טימ טעטָאקעג רע טָאה
 יד ןופ ןבײרטּפָא טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה ר2 רָאנ ,סקניל ןוג
 ןענעז סַװװ ,ןרעדיוש ןוא ןליפעג-ןסיּבסנסיוועג ןֹוא ןעקנַאדעג עטכעלש

 | .טרָאד ןוא ָאד רעּפרעק ןייז ! 1 ןפָאלעגמוא
 סָאד טלטרעצעג טשינ ןקעשטינַאּפ ןיוש ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא
 טריפעגוצ ךיילג םיא טָאה ןעמ רָאנ ,לָאמ ןטשרע םָאב יו ,עלעקדרָאמ
 טעיגָאלָאה יד ןעגנירּפשעגרעּבירַא ןיילַא דלַאּב זיא רע ,רוּכ רעד וצ
 ןָאטעג ןָא ביר ַא ךיז טָאה סופ ןייא ,סיפ עטשרעטניה ייווצ יד טימ
 ףיז טָאה רע רָאנ ,קיטײװ ַא טּפַאכעג טָאה קעשטינַאּפ .ןזייא ןַא ןיא
 ,רעלענש ןעגנַאגעג לָאמ סָאד רע זיא ןַאּפש ןיא .ןגָאזוצסױא טמעשעג
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 ױזַא ןֿפױל ןוא ןליּפש ךיז טעװ רע בוא זַא ,טסואוועג טָאה רע לו
 ,ןטכענ סָאװ קלח םענעגייא םעד ןעמוקַאּב רע טעװ ,ןטכענ יװ שירַאנ

 ןיא סע ואוו ,רעטרע יד קידנדיימסיוא ,טעּפמיא טימ ןעגנַאגעג זיא רע

 +רעּבירַא טנָאקעג טשינ טָאה רע ואוו ָאד ןוא ,ןעמוקוצרעּבירַא רעווש

 ןכָארקעג ,דרע רעד וצ קירעדינ טזָאלעגּפָארַא .ךיז רע טָאה ,ןעמוק

 טצװ רעמָאט ,ןטייז עלַא ןופ טקוקעגמוא ךיז ,טצכערקעג ,ךיֹוּב ןפיוא

 .ןפלעהסיורַא רעוו םיא
 סָאװ ,ןייּפ יד טליפרעד טָאה רע ןוא טנַאּפשעגסיױא םיא טָאה ןעמ ןעוו

 *עג טשינ רע טָאה ,ןָאטעגנָא םיא ןֹּבָאה ןשטנעמיּבוטש ענעגייא יד
 ןעגנַאגעגוצ רע זיא טָא ,ןעקנירט ןוא ןסע ןייק ןופ ןכוזרַאפ טלָאװ

 ץעמש ַא ןָאטעג ןענורּב רעד ַאּב רעסַאװ רעמע םענייר םוצ ,ףַאש םוצ

 יד טימ ,ןענורּב רעד טימ ןרָאװעג רע זיא זגורּב ,טכוזרַאפ טשינ ןוא

 זנורּב רע זיא תיּבה:לעּב ןפ רעטצנעפ יד טימ וליפַא ,ןעלטניּב.ייה

 ,םיתּבה-ילעּב יד ןופ םענייק ןעז טלָאװעג טשינ ןוא ןזעוועג

 ןופ ןוא ייה םוצ ןענורּב ןופ ,ףיוה ןרעּביא ױזַא ךיז קידנּפעלשמורַא

 *עגרעּבירַא טָאה רע עכלעוו רעּביא ,ןקיַאּפ ןופ ןטעכַאטש יד וצ ייה

 זיא רעמָאט :ןיײרַא טייקטייו רעד ןיא טקוקעג ןוא ּפָאק םעד ןסיר

 *עג זיא לקגיװ ןיא טרָאד ,לַאטש ןיא ןירַא רע זיא - רעסעב טרָאד

 ןטכױלַאּב ןייש רעלעג ַא טימ טָאה סָאװ ,ענרעטמַאל עלעקנוט ַא ןענַאטש

 ַא טגנַאלרעד םיא וצ טָאה קעשטינַאּפ .סשזרעציר עּבישזג ענייש יד

 שטָאכ ּבָאה ךיא יּבַא :ןושל שידרעפ ףיוא ךיז טכַארטעג ןוא עלעכיימש

 ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעגקעװַא רע זיא ךָאנרעד .טלעו רעד ףיוא ךייא

 .טנָאקעג טשינ רע טָאה ןפָאלש רָאנ
 ןופ רעייס עלעג סָאד ןָאטעג גיוו ַא ןוא טּב:וװושעגכרוד טָאה לטניוװַא

 .ןקעשטינַאּפ ףױא קערש ןוא סנטָאש ןפרָאװעגנָא ןוא ענרעטמַאל רעד

 יו ןייז רעטנוא םורַא ןכירק זיימ זַא ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה סע

 .ןסייּב םיא ןליוו סעקטטעשַאל ןוא
 ךיז טָאה סע ןוא לקניוו ןיא טרָאד טקוקרַאפ ךיז רע טָאה לָאמלײטַא

 .ירענּפָא ןַא טגנעה ץָאלק א ףיוא טייוו ץעגרע זַא ,טכַאדעגסױא םיא

 ןּביױהעגנָא גנילצו:ּפ טָאה קעשטינַאּפ .ּפָארַא ּפָאק ןטימ עּפַאקש ענעס

 .טנַאװ רעד וצ ךיז ןקירד ןוא ןעגנירּפש
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 הלּכ:ןתה סיוא

 ויִא ירפ ץנַאג ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעגנַאגעג ןענעז טכענ עכלעזַא
 ,שטָאק ַא ןיא רעטנַאּפשעגניײא ןַא לָאמַא ,לַאטש רעד ןופ קעװַא קעשטינַאּפ
 ןוא וצ אשמ וצ ןגָאװ ַא ןיא דרעפ ַא טלעפעגסיוא טָאה לָאמלײטַא
 .עג רע זיא טכַאנַאּב .ךיוא ןגָאװ ַא וצ טנַאּפשעגוצ םיא טָאה ןעמ
 ןעגנַאגעגנייא טשינ םיא ןיא סע ,זגורּב ןוא ןכָארּבעצ ןוא דימ ןעמוק
 ,םיּתבילעּב ןופ טייקסטוג יד טשינ ןוא ןעקנירט ןייק טשינ ,ןסע ןייק
 -עג טָאה רע ןעד ,טכַאנ עלַא יה טימ טעּבעגרעטנוא םיא ןגָאה סָאװ
 ןגָאװ ןרעװש ַא ןיא רעדיװ ןגרָאמ םיא ,הפינח רָאנ ןיא סָאד זא ,טליפ
 ןעײרעגָאלּפ ןוא ןעײרעגָאי עלַא יד סָאװ ,רעמ טשינ רָאנ .ןענַאּפשוצנײא
 ןוא ןקעל ןייז טימ ,גנוצ סשזרעציר טימ ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענעז
 זַא ,ןגָאװ ַא טייטש ןסיורד ןיא זַא ,ןסעגרַאפ ןַאד טָאה רע .ןקעמש
 עצנַאג ןפיל רע זומ אשמ רעד טימ זַא ,אשמ ַא טניל ןגָאװ ןפיוא
 ,לגָאה ַא רעדָא ןגער ַא םיא טלַאפַאּב געװ ןטימ ןיא זַא ןוא ,ליימ ףניפ
 עכלעזַא ןיא ןזעװעג ןקעשטינַאּפ זיא טוג .ןצילּב ןֹוא ןרענוד רעדָא
 ןרעטנוא טגיל סָאװ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןסעגרַאּפ טָאה רע ,ןטונימ
 ןקיטיײװרַאּפ סָאװ ,טלעוו דעד ף'וא ןעגנושיוטנַא רעּבָא ןענַארַאפ ,לַאטש

 .ןשטנעמ ןופ יװ ,דרעפ ןופ ץרַאה סָאד
 ,םיצקש ייווצ ןענַאטשעג דרעפ ןופ ץַאלּכ-עגישטשיװ ןפיוא ןענעז טֶא ןוא
 ךיז טסעומשעגכרוד ןוא ןענַאטשעג ,דרעפ יילרעייווצ ןופ רעמיטנגייא

 ,עגישטשיוו רעטנַאנ רעד ןגעוו
 יד ַאּב זא ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ וטסייוו ,רענייא טגָאז ,קעטנַא --
 ןבָאה ,לדרעפ עשידלעה סָאד ,"שזרעציד, טעװ "טעגישטשיוו, עקיטנייה
 ,םיא ןופ רעקרַאטש ליפ זיא ?אנזַאילעשז, לייוו ,הלּפמ יד ,

  ךרעפ עטַאװעּפַאג עשירַאנ סָאד טָא ,'אנזַאלטשז,
 !רע --

 { םיאנוש יד יױזַא ןלָאז ןבעל זַא -
 ,ןבעל ױזַא עקַאט ןלָאז םיאנוש יד

 טשטַאּפעגנײא קרַאטש ןוא טנעה יד ןּביױהעגפיױא ןּכָאה םיצקש עדייּב
 ןעגנוטכיר ענעדיײשרַאפ ןיא קעװַא טדייב ןענעז ךָאנרעד ,טעװעג ַא-

 .ם-יוזהפמ-יפירומימאפ
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 ,קיטסָאה ןעגנַאגעגוצ זיא ,לַאטש "סשזרעציר, וצ וצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ רעד
 .עגרעּביא ןוא םיא וצ ןעמוקעגוצ ןיילַא זיא "שזרעציר, ,הרובג טימ
 יװ ,דובּכ טימ ןעגנַאגעג זיא רע ,ןײרַא טנַאה ןיא םיא וצ ךיז ןבעג
 ענייז .ןזירּפ טניװעג סָאװ ,דױעפ עװָאגישטשיװ גנוי ַא רַאפ טסַאּפ סע
 "כיש עטצינשעג עניײֿפ יד ,ןעגנולקעג ןּבָאה ךעלקעלג ענעדלָאג עניילק
 ןייז ,טפול רעד ןיא ןּבױהעג ךיז ןּבָאה סעקטיּפָאק ענייז ןופ ךעל
 טימ טָאה רע .ןילַא םיא טשַאררעּביא טָאה ךיז ןעיירפ ןוא ןעשזריה
 זירּפ ןטסעּב םעד זַא ,ךיז טכַארטעג ןוא דרעפ יד וצ טקוקעג ץלָאטש

 ,ןײלַא ךיז רַאפ ןעמענ רע טעװ |
 רע ןעד ,ןעגנַאגעג טשינ "*סעגישטשיוװ, ןייק ףיוא זיא *קעשטינַאּפ
 עסיורג ןייק ביל טשינ ןֿצָאה סָאװ ,דרעפ ענעי וצ טגנַאלַאּב טָקח
 -ַאּב רעּביא ןעגנירּפש ןייק ,ןזירּפ ןייק ,"סעגישטשיוו, ןייק ,תונוהצנ
 ,ןשזרעציר ןטּבילעג ןייז ןופ ןוחצנ םעד ןעז ןעגנַאגעג רָאנ זיא רע ,ןרעיו

 ןײלַא ךיז ןוא טקנוּפ-למַאז םעד ןופ טייוו ןענַאטשעג ךָאנרעד ןיא רע

 ,החמש ַא ףיוא יו ,עלעדייוו םעניילק ןטימ ןסימשעג

 טקנוּפ-למַאז ןפיוא גנולק ַא טרעהעג ךיז טָאה רעטעּפש העש ַא טימ

 טָאה דרעפ ןייק ,גנוגעװַאּב א ןרָאװעג זיא סע ."סעצווָאגישטשיװ, יד ןופ

 ןופ ןטיש א ןוא שזרוק ןכעלקערש ַא רָאנ ,ןפיול ןעזעג טשינ ןעמ

 ךיז ןּבָאה רעטייר עטליּפשרַאפ יד ,דמַאז טימ סעטעּפָאק יד רעטנוא

 ,ןגָאלשרעד ,ןגױּבעגטַארַא ןזעוועג ןענעז ייז אּב ּפעק יד ,טלייאעג טשינ

 =וצ ןענעז דרעפ ערעייז ןוא ,קיטומ ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה רעניוועג יד

 רעטנידרַאפ ַא טימ סעצוװָאגישטשיװ יד ןופ טקנוּפײלמַאז םוצ ןעגנַאגעג

 ,טייקסיורג

 "ןשזורעצירג ןגעו ןדער טרעהעג ךיז טָאה םורַא טונימ עכעלטע ןיא

 ,סכעלקילג ןוא סכעליירפ ַא לדרעפ עסייוו סָאד ןעזעג ןעמ טָאה ד23 ןוא

 ןּבָאה סָאװ ,דרעפ עשעיּבַארכ ענעדיײשרַאפ ןענַאטשעג ןענעז םיא םֹורָא
 םיא ןבעג ייז זַא ,ןסייהעג סע טָאה ךַארּפש רעייז ףיוא ,טנפנחעג םיא
 ןענעז ןטטנעמ .,םיא ןיא טּבילרַאפ ןענעז ייז רָאג רעדָא ,בוט:לזמ ּפָא
 ץלָאטש ןזעוועג זיא שזרעציר ,טנפנחעג ןוא טעלגעג םיא ןוא ןעמוקעגוצ

 ,ךיז טימ ןעלקילג ןוא |
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 רע זַא ,ןעמעלַא ןוײװַאּב טלָאװעג ,ןעמוקעגוצ ךיוא זיא קעשטינעס
 רעּבָא זיא רע ןעװ ,סעגישטשיװ יד ןופ רלעה ןפיוא טכער רעמ זָאו
 טיירדעגקעװַא ,ןטימעגסיוא ךעלדרעפ יד םיא ןּבָאה ,רעטנענ ןעמוקעגוב
 "שזרעציר, ,דלעה ןגנוי םוצ ןייגוצ טזָאלעגוצ טשינ ןוא םיא ןופ ךיז
 ריא טָאה ,ןוחצנ ןופ טרוּכישרַאפ ןעוועג לָאמ סָאד זיא סָאװ ,ןיילַא
 םיא ףיוא טָאה ,החמש עשידניק סקעשטינַאּפ ,טצעשעג גנירג טציא
 ןוא טלבוטעג ךיז טָאה רענעי ןעװ ןוא טכַאמעג טשינ קורדגייא ןייק
 םעד ןּביוהעגפיוא שירעליואוו רעטייווצ רעד טָאה ,דיירפ ןיא ןדָאּבעג

 .ןטניה ןטימ םיא וצ ךיז טיירדעגסיוא ןוא ּפָאק
 ַא ןיא טריפעגקעװַא "ןשזרעציר, ןעמ טָאה טכַאנ רענעגײא רעד ןיא
 .קעװַא שטניתמגע סיורג ןופ ךיז טָאה קעשטינַאּפ ,ןָאלַאס ַא יו ,לַאטש
 זיא סעּפע ןוא ,טנָאקעג טשינ רע טָאה ןעָאלש ,הלבנ ַא יװ טגיילעג
 ןטלַאהעג רדסּכ טָאה רע ,זָאנ רעד ןיא ,ןגיוא יד ןיא ןענַאטשעג םיא
 יד טימ ןלָאמ ןוא רעכעליזָאנ יד טימ ןעקסרָאּפ ,ןצינעג ןייא ןיא ;

 ,ןסיו טשינ ןוא ןליקרַאפ ךיז טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ךעלדנייצ עניילק
 ,רוטּפ יז טרעו ןעמ םורַא-יװ ןוא ,גנוליקרַאפ יד זיא ואוו

 הבנג עשירצנײגיצ יד ןוא גנושיוטנַא סקעשטינַאּפ

 רעד ,קעשטינַאּפ טכַארטעג טָאה ,ּפָאק ןייז ףיוא םולח רעצרַאװש ַא
 1 לסיּב ַא טרעהעג ,תולֹוע ןייק וצ טניואוועג טשינ ויא סָאװ ,רעקינעי
 טיירדעגסיוא רָאג ךיז רע טָאה ,החמש טימ ןגעקטנַא םיא ןעמוקעג
 ךיא לעװ ,לַאטש ןיא ןעמוקנײרַא טעװ רע ןעװ ,טוג ונ ,ןטניה ןטימ

 ,ןטניה ןטימ ןעמוקסיוא ךיוא ןוא ,לקניװ ַא ןיא ןלעטשקעװַא ךימ
 ןעװ זַא ,ןַאלּפ ַא טכַאמעג ךיז טָאה לדרעפ עטקידײלַא סָאד ןוא
 ןלעטשקעװַא ךיז שרעדנַא טשינ רע טעװ ,ןעמוקגײרַא טעװ *?שזרעציר,
 וצ ןגעמ טעװ רע ,םיא ףיוא ךיז ןקוקמוא טשינ ןוא לקניװ ַא ןיא

 .סעקסַאל עשלדרעפ טימ ,תוטינח טימ ןעמוק םיא
 :ַאּפ ןוא ,ןעמוקעג טשינ "שזרעציר, זיא טכַאנַאּב רעּבָא טעּפש זיג
 ןבױהעגנָא ןיוש רע טָאה טָא ,רעכַאװש ןרָאװעג זיא ןרָאצ סקעשטינ

 סי סה ראס
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 ןיא ןוא ןשטייג יד ןיא ,'ןשזעציר, ןיא ןסעגרַאפ ןוא ןעלמירדנייא

 ,םענייז לַאפכרוד ןצנַאג םעד

 .הנבל לעה ַא ,רעקיטעמוא ,רעליטש ַא ןענַאטשעג זיא ןסיורד רעד

 ןלָאמש ןכרוד טקוקעגנײרַא קילּב ןטגרָאזרַאפ ַא טימ טָאה טלַאטשעג

 ךיז טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,וצ ןקעשטינַאּפ וצ לַאטש ןופ לרעטצנעפ

 .עדווישזק ןייז ןעמעננָא

 ףָאלש ןופ קעשטינַאּפ טָאה ,טנַאה עכעלטרעצ ןימ ַא סעּפע קידנליפ ןוא

 ,טכַאדעגסיױא םיא .ךיז טָאה סע .ךעלכיימש ןוא ךעלדנח ריא וצ טכַאמעג

 םיא טקעלַאּב רעטומ ַא זַא ןוא טסורּב רעטוג ַא ןופ טגייז רע זַא

 סע ,רַאמשָאק רעלעקנוט ַא ןלַאפַאּכ םיא זיא גנילצולּפ רָאנ ,ןרעטש םעד

 *גירּפש ןוא ןעשזריה ,ךיז ןזָאלעצ דרעפ יװ ,טכַאדעגסױא םיא ךיז טָאה

 רָאנ ןפיול ןעמענ טלָאװעג ךיוא ןיילַא רע טָאה ,קערש ןופ ןעג

 טזָאלעג טשינ ךיז ןקעשטינַאּפ ןּבָאה הנבל יד ייס ,ףָאלש רעד ייס

 ףָאלש ןיא ןוא עדרָאמ יד טמורקרַאפ טָאה רע זַא ױזַא ,טרָא ןופ ןריר

 רעד ,הנבל רעד וצ ןדנור עכעלטע טכַאמעג ןוא סופ ַא ןביוהעגפיוא

 .סופ םעד טגײלעגקעװַא קירוצ ךָאנ

 טימ טליּפשעצ ךיז טָאה טכַאנ:הנבל יד סָאװ ,רעּבָא טייצ רעד ןיא

 סעּפע וָאװ.ץעגרע רעּבָא זיא ,תומולח עתמא טשינ ןוא עתמא עריא

 יד ףױא ןועװעג טנייה זיא סָאװ ,ןוּבַאט-רענייגיצ רעד : ןעמוקעגרָאפ

 רָאנ ,טַאטלװזער םעד ןעז ןעמוקעג טשינ ךעלטנגייא זיא ,סעגישטשיוו

 וצ ןגעגנייא רעסעב סע ךיז טעװ רעװ ,ןקוקסיוא ןעמוקעג זיא ןעמ

 ,הבנג:טכַאנ רעד |

 טָאה ןוא טכַאנ-הנבל רעד רעטנוא ליטש ןסעזעג ךיז זיא ןוּצַאט רעד
 רעדליװ ַא זיא ,דרעפ עטיור עכיוה סָאד ,"ןָאגיּפ, : ןוּבשה ַא טכַאמעג
 רע טעװ ,זדלַאה ןפיוא קירטש ַא ןפרַאװרַאפ םיא טעװ ןעמ גיוא ןוא
 יֿבזַאלעשז, זַא ,ןעמעלַא ןעװעטַארטַאז טעװ ןוא דלודעג ןופ סױרַא
 םענייא טשינ ןיוש טָאה רע ,טעּפָאק "ַאדזַאיװג, זַא ,רעייהעגמוא טסייּב
 זַא ,טעשזריה "וועיל, זַא ,טגנירּפש *טוגָאק, זַא ,ןרעטש ןיא ןרָאפרַאפ
 טרעװ ?שזעצירג זַא ןוא טפױלטנַא ןוא סיוא ךיז טסייר *סירגיט.

 ,טיהעג קרַאטש
 ,רע ."קעשטינַאּפ, ַאדנַאקַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא עלַא יד ןופ
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 ,קרַאטש קירעּביא טשינ זיא סָאװ ,לדרעפ סקינטוה םעד ,*קעשטינַאּפ;

 ,טיהעגּפָא קירעּביא ןוא גולק קירעּביא
 ַא ,"אלור, ,ןײױשרַאּפ ירד ןדלָאמעג ךיז ןבָאה 'הבנגיטכַאנ רעד וצ

 :קרַאטש ןופ קסיּפ םעד ןסיירפיוא ןָאק סָאװ ,רעגייגיצ רעפייטש רעכיוה

 פָאק סקעשטינַאּפ טגָאזעגוצ ןוא קַאז ַא ןעמונעג טָאה רע ,דרעפ ןטס

 טכַאל סָאװ ,רענייגיצ רעקידורּב רעניילק ַא ,"קנָאּב, ,ןוטוצנָא קאז םעד

 ןענָאק ןייז טימ טמירעג ךיז טָאה רע ,רעגעג ַא יװ ליומ ןטיירצ ןטימ

 ,גנוי רעניילק רערַאד ַא ,"קיּפ קיוישזט, ןוא ,דרעפ ןרָאנרַאפ ןוא ןפייפ

 --תנבל עּבלַאה ַא יװ ןרעטש ןפיוא עטיּפָאק רעשידרעפ ַא ןופ ןכייצ ַא טימ

 .טגָאיעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,רעפיולטנַא רעקיטכערּפ ַא

 ,ןרָאק ןיא ןיײרַא זָאל ַא ןּבעגעג רוּבידידּכ-ךוּת ךיז ןּבָאה יירד עֶלַא יד

 עטיירּב רָאנ ןעזעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ןשטנעמ ןייק ,ךיז ןטָאעעצ

 ײעגסיֹוא יז ןענעז סָאש ןייא יו ,טרָאד ןוא ָאד ןעמיווש ןשולעּכאק

 ןשירענייגיצ ַא ןוא הנבל רעד וצ קילּב ַא טימ ,לַאטש רעד ַאּב ןעמוק

 לַאטש ןיא ןײרַא ייז ןענעז טסורּב רעד ףיוא םלצ ז טָאטשנא ךורטש

 ןוטעגנָא ,םיא טלעטשעופיוצ ,םלֹוג ַא יו ןקעשטינַאּפ טלעטשעגפיוא ןוא

 =עגנגעג טשינ ךיז טָאה קעשטינַאּפ ,קירטש ןפרָאװרַאפ ,קַאז םעד םיִא

 ןיא .ךיז טוט םיא טימ סָאװ ,טסואוװעג טשינ טָאה רע ןעד ,טלעטש

 עלעסּפעש ליטש ַא יװ ןעגנַאגעג ןיוש רע זיא םֹורָא טונימ עכעלטע

 ,ףושיּכ טיטשרַאפ סָאװ ,הנבל עליטש יד ,געװ ןיא טייוו ,טייוו

 :רעגניפ ענרעּבליז יד טימ ןעקנואװעגכָאנ ,טקוקעגכָאנ םיא טָאה

 ןוא לדרעּפ קידובּכּב שידיי א טסיּב ֹוד ,קעשטינַאּפ רערעייט ,יינ

 .ןעמוקּפָא ךיוא תולג לסיּב ַא וטסעװ םורעד
 ןוא רעדלעפ יד םיא ןּבָאה סעּפע רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ זיא קעשטינַאפ

 עכלעזַא טימ ןפָארטעגנָא ךיז טָאה רע ,ךיו ןופ ןסיוטשצג רעדלעוו

 ,רענרעּב ,רעּבירג ,ןדמָאז ,ןעװװעג טשינ לָאמנייק זיא רע ואוו ,רעטרע

 טָאה רע ןוא ןגילבעג ןייטש ךָאד ןוא ןלאפעג טשינ רעיש לָאמ עלַא

 ,ּפָא ךיז רע טלעטש סָאװ ךָאנ ,רע טייג סָאװ ךָאנ ,טסואוועג טשינרָאג

 ײװ .טיוה יד ןדניש םּתֹס רעדָא ,ןסיש ,ןעגנעה םיא ןעמ טריפ יצ ןוא

 טָאה ,רעסעמ ןּופ ץנַאלג םעד ןיױש טעז סָאװ ,ףָאש ענעקָארשרעד ַא
 מָאק םעד קידנעיירדסיוא הענכה טימ ,טכַארטרַאפ לָאמליײט ךיז רע
 יז ןלעװ רשפא .טכַאנ רעד ןיא ןגױא עכעלשטנעמ יד וצ קַאז ןטימ
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 ןטימ ,יק טטרעלקרַאפ ַא יװ ,ןּבילּבעג ןייטש זיא רע .ןזָאלּפָא טרָאפ םיא

 ,עטֹוה רעד ןופ עּפָאש ןוא רעלעטש ,ךעלזייה יד וצ טיירדעגסיוא ּפָאק
 ַא סעּפע ןוא טיײקטייװ רעד ןופ ןסָאלשרַאפ ןגעלעג ןיוש זיא סָאװ
 פישזקס רעד זיא ואװ : טימעג ןייז טקינײּפעג טָאה הרוחש:הרמ עפיט

 ןופ ענרעטמַאל יד זיא ואוו ! געט-ןעשעי יד ןיא ןענורּב-דָאר רעד ןופ
 סָאװ ,תומהּב עקיור עטעפ יד ןענעז ואוו ןוא ? *שטרַאּב , טצרגנַאטס

 ?םיא טימ תונכש ןיא ןענַאטשעג ןענעז
 עלַא יװ ,טכַארטרַאפ ןוא טרעלקרַאפ ךיז ,ןּבילּבעג ןייטש זיא קעשטינַאּפ
 םַאב סיר ַא ןוא סיוטש ַא ןעמוקַאּב טייז רעדנַא ןַא ןופ רע טָאה לָאמ

 .עבישזג רעד ַאּב יצ ַא רעדָא ,לדייװ

 ןוּבַאט ןיא

 ,ךעלזיה עניילק ןשיװצ ןלַאפעגנײרַא קעשטינַאּפ זיא טכַאנַאּב טעּפש
 טימ ,ןעלדָאנ:דלַאװ טימ ,ץלָאה טימ ןפרָאװעגנָא ,עטזָאלרַאפ ,עקיצומש
 טימ ,סענילַאק טימ ,ןרעדעפ טימ ,ןשָאלַאק ענעסירעצ טימ ,סעטַאמש
 ןטבנגעג ןופ ּפעט קידייל טימ ,סַאּבלָאק ןשידרעפ ןופ טיוה עטיור

 גנירעה ןוא סעלּפָאטרַאק ענעטָארּבעג טימ טקעמשעג טָאה סע ,ץלַאמש
 .ייגיצ ןוא רעניײגיצ עלַא ןענעז ,דרעפ סָאד ןעזרעד .סענעלַאמס ןוא

 ןוא החמש רעשרענייגיצ ַא טימ לדרעפ םעד ףיוא ןלַאפעגפױרַא ךעלרענ

 םענעקנוטשרַאפ ַא טימ ןזעוועג דּבכמ ןקעשטינַאּפ ןּבָאה ייז .יירעלּבלָאצ

 ןוא קסיּפ םעד טּפאכעגקעװַא דלַאב טָאה רע ןכלעוו ןופ ,סענעּפיל ףַאש

 וליּפַא חיר םעד ןדיימוצסיוא ,לקע ןופ ןייצ יד טערישטשעגסיוא
 ךעלקערש זיא רע ,ןענַאטשעג םיא רַאפ זיא רעסַאװ לעּבוק רעקידורּצ ַא

 ןוא ןייצ יד ךרוד יצ ןטשרע םעד ןּבעגעג רע טָאה ,ןזעוועג קיטשרוד
 .רעייפ ןופ יװ ,ליומ סָאד טּפאכעגקעװַא דלַאּב

 ןּבָאה סָאד ,סענעלדימ טימ טקייוװעגנייא ןענַאטשעג זיא טערג עילַאּב ַא

 ףיוא ידּכ ,רעדמעה ערעייז ןשַאװסױא טלָאװעג ךיג ףיוא רענייגיצ יד
 | ,ןפױלטנַא וצ ןגרָאמ ךיג

 ןוא עילַאּב רעד ןופ שוּפיע רעכעלקערש ַא ןגָארטעג ךיז טָאה ףיורעד
 .ןופרעד טקורעגּפָא דלַאּב ךיז טָאה קעשטינַאּפ
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 עי

 וחי

 ,המשנ רעד ףיוא ןרָאװעג רעטיּב רעמ םיִא | זיא ןופרעד רָאנ ,לקניװ ץנעי ןוא סָאד טכַארטַאב ,טרָאד ןוא ָאד טקצמשעג טָאה רע .רענייגיצ יד יו ,טריסערעטניא טשינ םיא ןּבָאה ייז רָאנ ,ןוגַאט ןופ סעּפַאקש ערַאד עכעלטע טימ ךיז ןפָארטעג ,רעטעשזד .גָאלּברַאפ ַא יו ,יירפ רעד ףיוא טונימ רָאּפ א ןכָארקעגמורַא זיא רפ
 - .טעּברַא לקיטש רעכיז ַא ןוטעגּפָא טָאה סָאװ ,רענייא יװ ,קיו ץנַאג ךױר םעד טעפיּפעג ןוא עקלויל ַא טרעכיירעג ,טגיילרַאפ סופ ףיוא סופ ,דרע רעד ףיא ןגעלעג "אלור, זיא ןעניגַאּב ץנַאג סנגרָאמוצ

 .סענורטס עשידרעפ ןופ טכַאמעג ,עלעדיפ ַא ףיוא טליפשעג טָאה "קנָאּב,

 ?ןוצַאט ןיא רעדָא-,טנערפעג קנָאּב טָאה--,דירי ןפיוא לדרעפ סָאד טייג -- ,ךיג ףיוא ןזיוה עטיור רָאּפ ַא ןשַאװעג ךיז טָאה קיּפ:קיוישט

 רימ זַא ,וטסליו רשמא - ,תוללק עשרענייגיצ טימ ךיז קידנרעזייג ,"אלור, לומ ןופ עקלויל יד טּפַאכעגסױרַא טָאה -- ! ןוּבַאט ןיא -
 } ןטַארק יד רעטניה ןציז ךָאנ ןלָאז

 ,דרעפ ענשטַאוז ַא זיא סָאד םורָאװ -- ,קיטיקיזישט טמיטשַאג ןקעטש ןטימ ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה -- ! ןפיוקרַאפ דרעפ סָאד רימ ןזומ סיוועג --
 .ןרעטש ןפיוא ןקעלפ טָאה

 .םיוא זדנוא רע לָאז ,קעװַא םיא ןריפ רימ רעדייא רעּבָא ,סיוועג --
 ,יקגָאּב , ,ונַא .ןישַאמ.שערד סצירפ םעד ףיוא ,האובּת ?סיַּא ןעשטילמ
 סָאד ןיא טייצ העש ײװצ ןיא ,עיבָאלָאה רעד ןיא ןייא םיא ןַאפש

 ,ןייג ןענָאק טעװ ןוא קיטרַאפ
 | ! טוג --
 טונימ עכעלטע טימ ןוא דרעפ סָאד ןָאטעג םענ ַא לענש טָאה קנָאּב
 .ןישַאמישערד רעד ןופ דָאר ןיא טיירדעג רדסּכ ךיז רע טָאה רעטעּפש

 דירי ןפיוא

 ךיז רע טָאה טשרעוצ .טיירדעג קעשטינַאּפ דדסּכ ְךיז טָאה הצש ייווצ
 ןופ קירוצ ןוא ןיזַא ךיז ןסירעג ,לקריצ ןיא ןטלַאה טנלקעג טשינ
 יי םאח יז טחייח השיה = * דחח עמ גע א יאקיל חיי יז הלא יחד יז = לו רוייא טיר עשיו שיירפלידריז

= 
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 יג ןגױהעגנָא ןילַא רע טָאה רעּבָא דלַאב ,טײז רענעי ןוא רעד
 .דרעפ טנײװעגוצ ַא טײג סע יװ ,ןעגנַאגעג ,געוו ןקיטכיר ןפיוא
 ןוא עיּבָאלַאה רעקרַאטש רעקיצָאלק רעד ףױא ןסטזעג זיא "קנָאב,
 רעּבָא רעמ סָאװ ,ןטייז עלַא ןופ ןסימשעגרעטנוא ןקעשטינַאּפ טָאה
 זיא רע זַא ,טליפעג ץעשטינַאּפ טָאה רעמ ץלַא ןסימשעג םיא טָאה רע
 טָאה ןפָאלש ,טכענ עכַאװ רעטנזױט ןופ יװ ,ןפָאלשעגסױא טשינ ,דימ

 .ןפָאלש רועיש ַא ןָא ,טלָאװעג םיא ךיז
 ןוא טכייּפ ,ןלַאפ ןביױהעגנָא טָנה עסָאר יד .ןגָאט וצ ןּביוהעגנָא טָאה סע
 ןױהעגנָא ךיז ןבָאה רעניײגי; יד ןעװ דָארג ןוא טנול יד ןכַאמ טעפ
 םיא ַאב ןטָאלש ןופ קשח רעד זיא טלָאמעד דָארג ,ןעיצונּפָא ןגָאי

 .רעקרַאטש ןרָאװעג
 ןעשטּפָאט ענעגייא סָאד רָאנ ,טרעהעג טשינ רָאג ןופ ןיוש טָאה קצשטינַאּפ
 ןעגנורּפשעג ּפיא ןענעז רעדליב ענדָאמ סעּפע ןוא ,דמַאז ןיא סיפ יד ןוש

 : ,ןגיוא יד רַאפ
 זיא טָא ,טנַאה ןיא ייה שטשרָאג א טימ לגניי סצרעה:םירפא זיא טָא
 םעניילק ןטימ טערגנַאטס רצד ןיא טָא ,דרָאב עלעג סצרעהיםירפא
 ,טײרדעגקצװָא םיא ןוכ ךיז טָאה סָאװ רעד ,"שזרעציר, ןוא עלעשטיי
 ַא ןוא לכיימש ַא טּפָאכעג ,טלעטשעגּפָא טונימ ַא ךיז טָאה קעשטינַאּפ
 ַא ןוא ָאיװ ןגנַאל ַא טזָאלעגסױרַא טָאה "קנָאּב , ,דניק ַא יװ ,למירד
 קעשטינַאּפ ,שטייּב רעשרענייגיצ רעד טימ עציײלּפ ןייז רעּביא ןוטעג רימש
 .סיוא םיא ךיז טָאה סע ןיא רועיש ַא ןָא טײרדעגמורַא ױזַא ךיז טָאה
 ןוא ןעיירד לָאמ רועיש ַא ןָא ױזַא ןיוש ךיז ףרַאד רע זַא ,טכַאדעג
 .ר.ר:5:9:9ט ַא טימ טלעטשענּפָא גנילצולּפ םיא טָאה קנָאּב יו ,ןעיירד
 ןוא ןטלַאהעגּפָא םיא טָאה "קנָאב, זיִּב ,טרעהרעד טשינ סע טָאה רע
 קצשטינַאּפ זַא ,עדרָאמ רעד ןיא שטַאּפ ַאזַא ןקעשטינַאּפ טגנַאלרעד
 ןָאט סיצ ַא ןקְנָאּפ טלָאװעג ןוא טקידיײלַאּב ,טשימעצ ןרָאװעג זיא
 רע זַא ,קַאנק ַאזַא טונַאלרעד לקעטש-שטייב ןטימ םיא טָאה קנָאב

 ,ןָאטעג גנו-טש ַא שזַא טָאה
 .טנַאּפשעגסיױא ןזעװעג ןיוש רע זיא םורַא טונימ עכעלטע ןיא
 . ח לדייוו ןייז ןופ ןסירעגסיוא טלעג-טצעל ףיוא ןגָנה ךעלרענייגיצ יד
 .קיּפיקיױישט טימ ןירַא געװ ןיא םיא טקישעג ןוא סענורטס רֶָאֹמ

 0655 יריד ינאי
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 ַא טימ ןעגנאהאּפ ןקעשטינַאּפ קיפ:קיוישט טָאה ,דירי ןפיוא קידנעמוק

 ,לקניוו ַא ןיא טלעטשעגקעװַא םיא טימ ךיז ןוא עּברָאט
 -ירפ רעד ןופ טכיל עטיור עסייה טימ ןסָאגַאּב ןזעוועג זיא ץַאלּפ ;רעד

 ןגעלעג ןענעז דרעפ ןוא ןרופ יד ןופ סנטָאש עלעקנוט .ןוז=-ןגרָאמ

 ןשידרעפ ןטיור ןטימ ךיז טשימעגסיוא ןוא טרָאד ןוא ָאד ץַאלּפ ןפיוא

 ?ָאמ ַא יװ ,ןעזעגסיוא סע טָאה ,ייה רעדָא רעּבָאה ךעלעקּפוק ןוא טסימ

 ןליפ ךיז ןּבױהעגנָא טָאה סע ,ענשוד ןוא סייה ןרָאװעג זיא סע ,קיאז

 .טסימ ןוא רעּבָאה ,לעמ עשידרעפ ןופ תוחיר

 ןבָארגרַאפ ,סיפ טטשרעטניה יד טימ טעּפָאקעג ץיה ןופ ןּבָאה דרעפ יד

 ןוז רעקיטש ןסירעגסיוא ,דרע רעד ןיא ףיט סעטיּפָאק יד טימ ךיז

 ןפורעג ,טעשזריהעצ ךיז ןּבָאה לייט ַא .ךייה רעד ןיא סע טרעדיילשעג

 ןבָאה סע יצ ,ןעלדייוו יד טימ ךיז ןסימשעג רעדָא ,ערעדנַא סָאד סנייא

 .טשינ רעדָא .ןגילפ ןסיּבעג ָאי יז

 ,ןוצורעג ןדירפוצ ןוא ןעקנירט ּפמולּפ םוצ קעװַא ןיילא ןענעז לייט ַח

 .ץלגרע ןוכ זיא טָא ,רעסַאװ טלאק טימ ןסָאגעגּפָא ייז טָאה ץימצ ןעוו

 ןגָאה ןשטנעמ ןופ רעליימ עקיטשרוד .רעסַאװ ףַאש ַא ןעמוקעגנָא ואוו

 ,דרעפ יד ןסָאגעגּפָא טשער רעד טימ ןוא ןעקנורטעגנָא ךיז

 ןעמונעג טשינ ליײטנָא ןייק החמש רעצנַאג רעד ןיא טָאה קעשטינַאּפ
 ןמיוצ עּברָאט רעד טימ קיפ:קיזישט ןּבענ טרַאה ןענַאטשעג ןיא רע

 ,ןגָאלשרעד ןוא זגורּב ,דימ ,זדלַאה
 םצֹּב ןוטעג "צ ַא טלפייװצראפ םיא קידנעעז טָאה קיּפײקיזישט

 םיא ןּבעגוצ ,ןכַאמ וצ רערעטנומ םיא ןָאטעג שטַאּפ ַא רעֶדָט ,למייצ

 טרַאפשעגניײא סיעכהל וצ ףיֹוא יװ רעֹּבֶא ךיז טָאה קעשטינַאּפ ,שזַארוק

 ,ןעיירד ןעמונעג ךיז רע טָאה לָאמ לייט ַא .םלוג ַא יװ ןענַאטשעג ןוא

 ןישאמישערד רעד ןיא ןייג טלָאװ רע יו

 אזָאשזרב:לאקזחי
 תיּבהלעג סקעשטינַאּפ ,רָאזָאד רעד

 ? דרעפ ןייד טלַא זיא לפיוו ,רענייגיצ יעה ,רענייגיצ --
 ןרגּפ ןגרָאמ ףרַאד סָאװ ,הלוח ןייק טשינ דרעפ ןייד זיא ,רעניײגיצ -

 ! קרַאמ ןפיוא ןעגנערבסיוא םיא טסליוו וד ןוא
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 .רָאג דָאש ַא 1 ךיד רע טסָאק קערש-טיוט טונימ לפיו ,רענייגיצ יעה =
  זיא רע ּואװ ,טלייצרעד זדנוא רע טלָאװ ןטסיזַא ,םוטש זיא רע סָאװ

 ,ןרָאװעג טנחקלעג
 ?וטסָאה אוװטסעדַאיװש ַא -
 ,טשינ ?ריּפֲאֹּפ ןייק טָאה רע ,יכ ,יכ --
 ! קיזישט --

 ןעמונעגוצ ןקיזישט ןּבָאה ןוא םירעיוּפ עכעלטצ ןענַאטשעג ןענעז ױזַא
 .לַאג יד

 ףרַאד ןעמ ואו ָאד ןוא שטנעמ רענעטלַאהעגסױא ןַא רעּבָא זיא קיזישט
 עקַאט רעמָאט :קידרעטיצ ןענַאטשעג רע זיא ,טשינ רצ טדער ,ןדער טשינ
 .ַאיװש ַא ףא םיא טגערפ ןוא קינשזַארטס-עשרַאטס רעד וצ טמוק
 .עגּפָא ןוא טרָא וצ טרָא ןופ טלקעפעגרעּביא ךיז רע טָאה ,אווטסעד

 | ,למוטעג ןופ טקור
 ,לקניוו ַא ןיא ןצנַאטשעג יוזַא זיא קיזישט סָאװ טייצ רעגלעז רעד ןיא
 םיא וצ ןענעז ,רעמענוצילַאג ןוא רעכַאמ-קזוח עלַא יד ןופ טקורעגפָא
 ןױש ןגָאה סָאװ ,ןשטנעמ עליטש ,םינוק ,ןױשרַאּפ ייווצ ןעמוקעגוצ
 ,ןלעפעג טשינ ייז ןיא סנייא ןייק ןוא דרעפ עלַא טּפַאטעגכרוד טַאהעג
 .עג קידכעלייק ַא טימ ,רעָארג ַא ,דיי ַא ןזעועג זיא ײז ןופ רעניײא
 עקיזָאד יד :ןיירַט ןגיוא עָאלּב יד ןיא זיּב ןסקַאװעגנײרַא ,דרָאּב ענעריוש
 ןעמונעג ןוא ןצימע ףױא טלעטשעגנָא לָאמלײטַא ךיז ןגָאה ןגױא
 ןפורעג םיא ןעמ טָאה עקַאט רַאפרעד .עשיצעק יװ ,ןעלקניפ ןוא ןצילצ
 ַא ןוא קעשַאד ןטיװָאצנַאלג ַא טימ רוחּב ַא ,רענייא ךָאנ ןוא .ץאק השמ
 ןשטנעמ יײװצ עקיזָאד יד .ןסײהעג רע טָאה עקטעי ,טנַאה ןיא שטייּב
 ,דרעפ ַא ןפיוק עגימג רעשיטָאטש רעד ןופ ןרָאװעג טקישעג ןענעז
 טרנפעג ַאזָאשזרּב לאקזחי 'ר ,טָאטש ןופ רָאזָאד םַאּב זיא ןטכענ ןעד
 עלעגעוו ןייז ןיא ןרָאװעג טנַאּפשעגניא ןיא סָאװ ,דרעפ ַא ,דרעט ַא
 ןוא טעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג וצ ,ריצַאּפש ןפיוא םיא ןריפ וצ
 טָאה קעשטינַאּפ .ךיוא ןגָאװאשמ ןיא ןרָאװעג טנַאטשעגניײא טע זיא לָאמַא

 ,טרָא ןייז ןעמענרַאפ טפרַאדַאּב טציא
 ןקעשטינַאּפ ףוא ןגױא ענעצעק ענייז טגײלעגסױרַא טָאה ץַאק השמ
 ףיוא ןוא ןזעװעג ןיבמ ַא רע זיא דרעפ ףיוא ,סָאװ טשינ סָאװ םורָאװ
 טָאה ןענַאװ ןופ .יאדוא םַאזכרָאהעג ןוא קינעטרעטנוא ןענעז סָאװ ,דרעפ
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 ןזעוועג ,ץַאק השמ ,רע זיא קירוצ ןרָאי טימ 1 תוניבמ ןייז טמאטשעג

 ,ףעש ,סעטערַאק יד טנידַאּב טָאה רע ,דרעפ ןופ דזַאיז ַא ןיא גנוי ַא

 ןלעג, םעד ,שרַאקשזָארד ַא ַאג טגידעג רע טָאה רעטעּפש ,רעלעטש

 סקעז שטייּב ןייז רעטנוא ןטלַאהעג ץַאק השמ טָאה דרעפ ןייז ןוא *ןאנח

 יעגוצ ךיז רע טָאה ,טּפַאכרעד לסיּב ַא ךיז טָאה רע ןעוװ .טייצ רָאי

 ןופ טשטָאּפ רעד טימ ןרָאפעג זיא רע ואוו ,דיױּב רענעגייא ןַא וצ ןגירק

 ךיז רע טָאה םורַא ױזַא .גָנט ןיא לָאמ ייוצ .ּב לפרעד םוצ טָאטש

 אב דרעפ ןופ לַאטש רעד רעּביא רעצזפיוא רעד ןרעװ וצ ןגירקעגוצ

 "רַאפ ,טשיג רעדנואו ןייק םורעד זיא סע .ענימג רעשיטָאטש רעד

 ןלעפעג םיא ויא רע ,ןרָאװעג ןלעפעג ןצאק השמ זיא קעשטינַאּפ סָאװ

 .טייקירעיורט ןוא טייקינעטרעטנוא ןייז ,טייקליטש ןייז .ןצנַאגניא

 *ָאטש רעד רַאפ דרעפ ַא ןעוסיוא טפרַאדעג ןיימ ןייז ךָאנ טָאה ֹזַא

 | .ענימג רעשיט

 ,סָאר .סוּבָאל ןייק טשינ ,גולק ליפוצ טשינ ,םַאזכרָאהעג ,ליטש ,טנוזעג

 *ינַאּפ וצ טָאה השמ ןוא .ןזעװעג קידנעטשלוט זיא קעשטינַאּפ סָאװ

 ,ײה לסיּב ַא םיא טגנַאלרעד ,ןטעלג ,ןפור ,ןפייפ ןּביוהעגנָא ןקעשט

 .גנוי םוצ טגָאזעג ןוא ןײרַא רענייצ יד ןיא ןָאטעג קילּב ַא לייוורעד

 : ןרעה טשינ לָאז רענייגיצ רעד זַא

 ! רוחּב רעטסעפ ַא -

 רענייגיצ םעד טגערפעג רע טָאה -- ? רענייגיצ ,םיענ המו בוט המ --

 | ,זײרּפ םעד

 'עג ןוא שטנעמ רעכעלטנרק השעמ ןזָאלּבעגנָא ךיז טָאה קיּפיקיזישט

 זײרּפ ַא טנָאז

 ךייװ ַא טימ ץַאק השמ טגערפעג טָאה -?סטנוזעג ַא דרעפ סָאד זיא -

 .עלעכיימש

 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה קיזישט

 ,רֹוּבג ַא -

 ! ןייצ עלַא רע טָאה --

 וד ,ןלייצ ייז בורּפ ,ונַא ,ןייצ:קַאב עשיּבייל ! רענייא דיי ,קעוװַא יג

 ןלייצרעביא טשינ רָאג ייז טסעוו

 ? ץירּפ ,אװטסעדַאיװש ַא וטסָאה

 ? טסייה סָטוו -
 טא א ראי יי יי א א א א יי ר א טא

1 



: 23 
 .םיוּבקטסַאמ .י

 ןטימ לריּפַאּפ ןירג ַא עװעלָאכ ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה קיפפקיזישט ןוא

 ןיירַא ןגיוא יד ןיא ןסיטשעג סע טָאה רע ,שזרטסימרוּב ןופ לפמעטס

 לריּמַאּפ סָאד ,רחוס ןקידובּכג ַא ןופ טייקסיורג ןוא ץלָאטש טימ ןהשמ

 ענדכירט עלַא ַאֹב עװעלָאכ ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ץלָאטש םעד ןוא

 ,ךעלדרעפ י

 יד ןלייצסיוא ןּביױהעגנָא טָצה רע ןוא טלעטשעגנדירפוצ סָאד טָאה ןהשמ

 ןוטעג םענ ַא ןקעשטינַאּפ רע טָאה ךָאנרעד ,סעלּבור ענרעּבליז עטיורג

 .ןאטעג ףייפ ַא ןוא עלעקשטייל םָאּב
 ַא ךיוא רעגניפ ייווצ ךרוד ןוא ןגָארטעגּֿפָא ךיג ךיז טָאה קיּפיקיזישט .

 :ןסייהעג סע טָאה ןושל שירענייגיצ ףיוא .ןָאטעג ףייפ

 ! טפייפעגנָא ריד ּבָאה ךןיא --

 ןַאּפש סאזַאשֹוּב לקוחי ןיא

 רער ןענַאטשעג זיא טנַאה ןיא רעגייז ןטימ ןוא ליומ ןיא רַאגיצ ןטימ
 =ָאטש רעד ןופ רעגרָעזרַאפ יד ןשיװצ רעטסנעעזעגנָא ןֹוא רעטסטלע
 .אזָאשזּב דוד ןּב לקזחי 'ר טסרופמה רָאזָאד רעד ,טייקיטעטליואוו רעשיט
 ענימג רעשיטָאטש רעד ןופ ןגיטש עטיירּב יד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע
 ,ןעמוקנָא ףרַאד סָאװ ,דרעפ ןפיוא דלודעגמוא טימ טרַאװעג טָאה ןוא
 -יירב ייווצ יד ןוטעג שיװ ַא רע טָאה ,גנַאל וצ טרעיוד סע זַא ,ןצזעג
 רעגייז םעד שיצירּפ טגײ?עגנײרַא ,דרָאּב רעסייוו רעד ןופ ןטפלעה עט
 ןטימ ןָאטעג ירד ַא ךעלדנעלשרַאּפ טשינ ןוא טסעװ רעסייוו רעד ןיא
 לקוחי זַא ,ןייז ןסיו טפרַאד ריא ןעד ,טרַאעג םיא טָאה סע .פָאק
 ענעגייא רעטנזױט טָאה ,שטנעמ רענעמונרַאמ ַא יֹװַא זיא ַאזָאשזּב
 וצ טייצ רע טָאה גָאט ןיא העש ייװצ ַא - רעמ טשינ רָאנ ,ןטפעשעג

 .טלעוו רעד רַאפ ןעקנעש
 םעד רעטנוא לקזחי 'ר טבײרש העש  ייװצ יד ןופ ףיױלרַאפ ןיא
 רעד ןיא ןעגנוציז רָאּפ ַא ּפָא טלַאה ,ןַּאגסױא-גָאט ןופ טעשודוּב
 רעד וצ קעמש ַא טיג ,םיינע-יכמוּת הרבח רעד וצ וצ טרָאפ ,ענימג
 :ךומלּת ןופ רעדניק יד ֹוצ וצטרָאפ ,תולּכ 'עמערָא ןופ טפַאשלעזעג
 יד וצ קילּב ַא טיג ,לָאטיּפש ןשידיװ םעד שיזיװ ַא טקנעש ,הרוּת
 יי רוס אטא
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 "םיתמ יד וצ קעמש ַא טיג ןוא סנרָאטעּפמיק עמערָא ןֹופ רעפזפיוא
 ,תמא-לש:דסח ןופ ןטייהנגעלעגנָא

 העש עכצלטע יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרעו טריפעגסיױא זומ ץלַא סָאד
 ןגײא ןַא ןבָאה ןעמ ןומ ,ךעלטקניפ ןריפוצסיוא סָאד ידּכ םוא ןוא

 ,דרעּפ
 רעדָא ,סכיוה ַא זיא דרעפ סָאד יצ ,הנימ:אקפנ ןייק טשינ זיא סע ןוא
 ,םומ.לעּב ַא רעדָא ,סטנװעג ַא ,סייוו ַא רעדָא סטיור ַא ,סקירעדינ :
 סָאד לָאז העש עכעלטע יד ןופ ףױלרַאפ ןיא זַא ,ןיא רקיע רעד ןעד
 סע לָאז רעגיײזַא יירד ךעלכַאזטּפױה ןוא ןריפסיוא סעיסימ עלַא דרעפ
 רעד ןיא שיט םענעגייא םוצ ,גָאטימ וצ טגנערּבעג ןּבָאה רָאזָאד םעד
 ײעגּפָא םסרופמה רָאזָאד רֶעֹד טָאה דרעפ אזַא טָא .טייצ רעקיטכיר
 ןטיירּב ןייז ןופ סייווש םעד טשיװעג ןוא ,רעגייז ןפיוא טקוקעג ,טרַאװ

 .ןרעטש
 סטטיּפָאק יד טימ קידנּפַאלצ ,ךעלעמַאּפ ןעמוקעגנָא זיא קעשטינַאּפ
 טָאה רע שטָאכ ,ןפָאלשעגסיוא טשינ ןוא דימ ,ליופ ,רענייטש יד רעּביא
 ןבעגעג ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,רענייטש זיולּב זיא סַאג יד זַא ,ןעזעג
 םָאֹק םעד ןּביױהעגפיוא טָאה רע זיּב ,טכוזעג ,טקעמשעג ,זָארג ךוז ַא
 קעשטינַאּפ .תיפה:לעּב םעיינ ןופ רוגיפ עקיד עכיוה יד ןעזרעד ןוא
 ,טקוקעגנָא ךעלדנעטשרַאפ טשינ םיא ןוא ןרעיוא יד טלעטשעגפיוא טָאה

 .נקוק טכַארטעג ךיז רע טָאה ! "שטנעמ ַא רַאפ סעפע סָאד זיא סָאװ,
 - .ןרָאװעג ןקָארשרעד ןוא ס;זָאשזרּב רעדניליצ ןכיוה ןפיוא קיד

 סעפע טימ ןוא עדרָאמ רעד רַאפ יצ ַא ןּבעגעג םיא טָאה ץַאק השמ
 ןאזָאשזרּב רַאפ ןייטש םיא ןסייהעג ,טלעטשעגפָא ר:ריּפט ןקידתונחר א

 .הע:כה ןוא דובּכ טימ
 ,רעטקידײלַאּב ןוא רעזגורּב ַא ןעגנַאגעגמורַא ץלַא ךָאנ זיא לאקזחי 'ר
 .עפמס ןזעװעג זיא סָאװ ,ר:ר:5=ט םעד טרעהרעד טָאה רע ןעוו רָאנ
 : ןָאטעג למרומ ַא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןגעווטענייז רַאפ לעיצ

 ,ךיז ןעמיוז ַא ןזעוועג זיא סָאד --
 רעקידלזמילש ראס ,ןגָאז טשינרָאג ןייא ןָאק ךיא ,לאקזחי 'ר ,יוא --
 טגעזעג השמ טָאה--זיולּב סעקילַאק ןוא טעּפַאקק ,ןזעוועג זיא טנייה דירי
 יא חי ראה יש ר 2 אחולתיא 05, ר 56
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 .ָאלה יד ןופ ךעל עיימ ענייז ןוא ןָאט ןקינעטרעטנוא ןכייוו ַא טימ
 .גנוקידלושטנַא טימ טעשטשילּבעג שלַאפ שיצעק ןּבָאה ןגיוא עָארג

 .לאקוחי טגערפעג טָאה - ? סטנוזעג ַא שטָאכ דרעפ סָאד זיא ,ניו 1

 .סעקָאּב עטסעפ טָאה ,לאקזחי 'ר ,טנוזעג -

 | { ןייצ ןוא -
 ז עלַא --

 ! ןגיוא יד ןוא -

 ,טסרָאיװ ייווצ רַאפ טעז ,לאטסירק --

 ,לאקזחי טדערעג טרעיוזרַאפ ץלַא ךָאנ טָאה -- ,ןייא םיא ןּפש יג אט -

 4 ,סעשטייל יד ןּבעגעגרעּביא דלֲאּב גני םעד טָּנה הטמ
{ 

 שטײּב *סעקטעיג רעטנוא

 רעד *עקטעי, ןסעזעג זיא קידנרָאפ ןוא קידנפייפ שטייּבג רעד טימ

 קנַאדעג ןייא ןוא ענימג רעד ןרעהעג סָאװ ,דרעפ יד ןופ רעסיימש
 ןילַא עקטעי ,רעכיג סָאװ לדרעפ סָאד ןּביירט :טשרעהַאּב םיא טָאה
 ןעמונ:גוצ םיא טָאה ןעמ ןעו ,רענלעז:רענוגארד ַא ןזעוועג לֶקיִנֲא זיא
 עג ַא טָאה רע זַא ,טלעטשעגטסעפ םיריוטקָאד יד ןּבָאה ,רעטילימ םוצ

 לייו רָאנ ,*עדנַאמָאק עקסטגַאקיזומ, ןיא ןיירַא ןָאק ןוא ץרַאה טנוז
 ,'טייּפמורט, םוצ קיעפ טשינ ןויװעגסיורַא רעטעּפש ךיז טָאה רע

 .רעטייר יד וצ ןפרָאװעגנײרַא םיִא ןעמ טָאה
 עטסקרַאטש סָאד ןגיזַאּב טנָאקעג עקטעי טָאה ,קיטולּב ןוא קיטסויכ-ךיוה
 רעוו ןוא ,ןרָאװעג ןכָארבעג םיִא רעטנוא ןענעז דרעפ ךס ַא .דרעפ
 :עג-טזָאלעצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,דרעפ רעדָא ,דרעפ עליופ ךָאנ טסעומש

 .םיא רעטנוא ןרָאװעג ייז ןענעז טגרה
 טקוקעג ןוא רעטנשקערַאפ ,רעזייּב ַא ןסעזעג עקטעי ךיוא זיא לָאמ סָא

 .ןעגנַאגעג זיא לשטעק סָאד ןכלעוו ןיא ,גָאזגיז םענעגושמ ןפיוא
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 ןוא טפייפעג רעדָא ,ןגיוצעג רעדָא ,סעשטייל יד ןטלַאהעג טָאה רע

 ןבעג וצ לדרעפ סָאד ,סעּפצ ָאד ןעמ טוט סָאװ טכַארטעג השעמ תעשצ

 ןיוש טָאה טציא זיב ןעד ,ןליפרעד לָאז סע ןַא ,ּפַאלק.טױט ַאזַא

 ,טפייפעג .ןעמעננייא דרעפ ַא ןָאק ןעמ סָאװ טימ ,ץלַא ןָאטעג עקטעי

 ,עג טשינ טָאה ץלַא סָאד רָאנ ,סעשטייל יד לדייא ןגיוצעג ,טעלגעג

 לקעטש-שטייּב םעד טימ ןטסָאמרַאפ ךיז רע טָאה טציא טשרע .ןפלָאה

 ררעפ סָאד זַא ,ןייב ןטסלטימ ןיא קַאנק ַאזַא ןקעשטינַאּפ ןּבעגעג ןוא

 .טשימעצ טונימ ַא ןּבילּעג ןייטש ןוא ןָאטעג גנורּפש ַא ןצנַאגניא טָאה

 ןעמונעג ןוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא קינראצ רע טָאה רעּבָא דלַאּב

 ןגָאה תוללק יד .גגוי םעד יא ,תיּבה:לעּב םעד יא ןטלעש ןצרַאה ןיא

 ןוא ןטעבעגרעּביא ךיז טָאה קעשטינַאּפ יװ ,קילּגנגױא ןייא טרעיודעג

 ןרעיױמ עכיוה עלַא יד ןוא םַאזגנַאל ןעגנאגעג זיא רע ,ןייג ןעמונעג

 ײװ ,םיא ןענעז ןענָאקלַאּב יד טימ ,רעטצנעפ יד ןופ ןּביוש יד טינ

 זלַא סָאד זַא ,טכַאדעגסױא םיא ךיז טָאה לָאמלײטַא .ןעגנַאנעגכַאנ

 ,ןּבילּבעג:ןייטש זיא רצ ןוא ,רעסַאװ ַא יװ ,געו םעד םיא טלעטשרַאּפ
 ,טיוט םוצ םיא גָאלש שטָאכ

 יסיוא רעדיװ טָאה קעשטינַאּפ .ןעמוקעגכָאנ זיא ןשטייג ןופ לגָאה ַא

 יסיוא ןייז ןופ ןסָאלּפעג זיא םיוש עסייוו ַא סעּפע ,ּפָאק םעד טיירדעג

 ,ןרגּפ טייג רע זַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה סע ןוא עדרָאמ רעטמורקעג
 .ןייג ןּבױהעגנָא רעדיוװ טָאה רע רָאנ

 ,ןובשה ןָא ןעגנַאגעג רע זיא ,ּפָאק ןיא טשיורעג טָאה םיא תמחמ רעּבָא

 וליפַא טָאה רע :רעמ ךָאנ ןוא .סָאװ וצ ןּוא ןיהואוו קידנסיוו טשינ

 ,ָאיוו ןוא ר:ריּפט ןופ ךַארּפש עשידרעפ עטסָארּפ יד ןענַאטשרַאפ טשינ

 ןוא ךעלעמַאּפ ,ךיילג ןוא םורק ןעגנַאגעג ױזַא רע זיא העש ייווצ

 :קעװַא ,טלעטשעגפיוא רָאזָאד רעד ךיז טָאה גנילצולּפ יװ ,לענש-עגושמ

 {טגָאזעג ןוא גנוי ןופ עציײלּפ רעד ףיוא טנַאה יד טגיילעג
 .ןייטש רע לָאז --
 ןגנַאל .ַא טימ סעשטייל יד ןוטעג יצ ַא חוּכ ןצנַאג ןטימ טָאה עקטעי

 ךיז טָאה רע ,טרעקרַאפ ,טלעטשעג טשינ ךיז טָאה קעשטינַאּפ ,ר:ר:ּפט
 ,ןפיול ןעמונעג ןוא ןקָארשרעד ענדָאמ סעּפצ

 ךיז ןזָאלּבעגנָא ,דרעֿפ םוצ ןטסיופ ייווצ טקערטשעגסיוא טָאה לאקזחי

 ירַאפ טשינ רָאג טָאה רע ,ר.ריּפט ןטמַאלפעצ ַא טימ ןסָאשעגסיוא ןוא
 טי
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 ,ןַאזָאשזרּפ לאקזחי 'ר ,םיא ליװ סָאװ ,דרעפ ןופ הפצוח יד ןענַאטש
 טָאה קעשטינַאּפ ,טציהעג ,טמַאלפעג ,ןזָאלּבעג ךיז רע טָאה .ןרעה טשינ

 | ןָאטעג סנייז |
 ,עטנעָאנ ,עטייוו ,ןטלַאהעגרעטנוא ר.ר*ּפט םעד ןּבָאה סַאג ןופ ןשטנעמ
 .עג זיא קעשטינַאּפ ,ןשטנעמ ןופ סנקעטש ,ןלַאטַאּב םיא ןענעז טניה
 ןיא רע .ןרעװ וצ טגרהעג שטָאכ ןפָאלעג ןיא רע ,עגושמ יװ ןּפָאל
 דרע יד ןוא למיה רעד ןוא ןגיולפעג זיא עלעגעװ סָאד .ןגיולפעג
 ןרָאי עסיז יד ןוא טייהדניק יד ןוא לַאטש יד ןוא רעזייה יד ןוא

 ,סקעשטינַאּפ

 דָאר ןשלהק ןיא תעגושמ סָאד

 !זיא ואוו לאקזחי 'ר -
 { ןעמוקעג טשינ רע זיא סָאװרַאפ --
 | ,שטנעמ רעכעלטקניּפ ַא וליפא זיא ַאזָאשזרג --
 .טעשודוּב:גָאט םעד ןּבײרשרעטנוא לָאז סע רעװ ָאטשינ זיא סע --

 םעד ןקישּפָא טשינ לעװ ךיא ,טשינ זיא ,ןעמוקעג טשינ זיא רע ,ךַא --

 .זיוה.רעלטעב ןיא לעמ טרָאּפסנַארט
 ,חור רעד םיא טּפַאכ --

 =יילק ןייק ןּבָאה םימותי יד ,ַאזָאשזרּב רעד טָא זיא ףרואווסיוא ןַא --

 ,טשינ גנוד
 ! אלימ ,אלימ --

 *עג ַא ןופ ןָאלַאס ןסיורג ַא ןיא ןרעה טנָאקעג ןעמ טָאה סעומש ַאזַא
 ןיִא טשימעג ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,עילימַאפ ַא ,טשריפ עילימַאפ רעסיוו
 ןיא ךיז ַאֹּב טרישזנַארַא ןעגנוציז:ענימג עלַא טָאה ןוא ,םינינע עשלהק
 ַא סנייא טקנוּפ ןעמוק טפרַאדעג לאקזחי 'ר טָאה רעהַא ָאד .זיוה

 רעּבָא טָאה סָאד ןוא ,םינינע עשלהק עלַא ןקידיילרע גָאטַאּב רעגייז

 ,קעשטינַאּפ טרעטשעצ
 "רעטלַאהכוּב ,ןרַאטערקעס ןופ ןענַאטשַאּב ןענעז סָאװ ,עטלמַאזרַאפ יד
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 ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ,שיט ןשלהק ןופ לפעל.ךָאק םּתס ןוא טייל-.רָאזָאד

 .ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ןּבָאה ןוא עטיירדעצ

 :טקניּפ ןשלהק ןיא גנושימעצ ַא ןרָאװעג זיא םורָא העש רֶאֹּפ ַא ןיא
 טָאה רעד ,טעּברַא ןייז טריֿפעגסױא טשינ טָצִה רענייק ,ןּבעל ןכעל
 =עגסױרַא טשינ טָאה רעד ,לעמ טרָאּפסנַארט םעד טקישענּפָא טשינ
 יּפש ןיא טעּברא יד טלעטשעגּפָא ןבָאה ערעדנַא ,רעדיילק יד ןּבעג
 גנושימעצ ַא ןרָאװעג זיא סע--הרוּת:דומלּת ןיא ,ןמלע.תיּב ןפיוא ,לָאט
 .לררעפ ַא סעּפע זיא ןירעד קידלוש זַא ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק ןוא

 ,םורַא ןפעל עצנַאג סָאד טכַאמעג עילַאק טָאה סָאװ

 ןעגנַאגעגמורַא עלַא ןענעז ָאד סָאװ ,רעּבָא ,טייצ רענעגייא רעד ןיא
 ,ןפיול ןטימ ןיא טּפַאכעג ןקעשטינַאּפ ואװ ץעגרע ןעמ טָאה ,עטשימעצ
 ךעלעקעטש ,ךעלשטייב טימ טלגנירעגמורַא ,טלעטשענּפָא ,םיא טּפַאכעג

 .בנג ַא יװ ,רענייסש ןוא
 ןיא ַאזָאשורּב לייו ,ןזעװעג טשינ רענייק ןיוש זיא שטָאק רעד ףיוא
 רעכיוה רעד ,רעטעגרהעצ ַא ןקעשטינַאּפ ןופ ןקצ טירט ַא ןגעלעג
 ןקעטש רעד ,טיפ סקעשטינַאּפ ַאּב טרעגלַאװעג ךיז טָאה רעדניליצ
 רֶצ ןכלעוו טימ ,לכיט סָאד ,רעדער יד רעטנוא ןגעלעג זיא סָאזָאשזרּב

 ,טפול רעד ןיא ןגיולפעג זיא ,סייווש ןייז טשיװעגּפָא טָאה

 .ולּבעצ ַא טַאהעג רע טָאה קַאּב ַא רָאנ ,ןעגנַאנעגמורַא זיא עקטעי
 טקנעװשעגּפָא ךיז ןוא ּפמולּפ םַאֹּב ןענַאטשעג רע ויא טָא .עטקיט
 =ינַאּפ ףיוא ןוא ,רעשדלעפ ַא וצ ןײרַא רע זיא טָא ןוא ,טולּב סָאד
 ,ןכייצ ַא ,קילּב ןכעלקערש ַא סעּפע ןּבטנעג לָאמ עלַא רע טָאה ןקעשט

 ,םיא ןופ טיוה יד ןסייר טעװ רע זַא
 טימ ,ןשטנעמ טָאטש עּבלַאה ַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא טונימ עכעלטע ןיא
 ,קעשטינַאפ זיא סע רעװ ,ןּבירשרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ רָאּפ ַא
 ,ןריוּבעג ןעוװ ןוא זיא רע עסַאר ַא רַאפ סָאװ ןופ ,טפיוקעג ןענַאװ ןופ

 ןטסיוס טלעטשעגנָא ןוא ןייצ יד טימ טצירקעג ןּבָאה עטלמַאזרַאפ יד
 ןענַאטשעג רע זיא ,קידלוש טליפעג ךיז טָאה קעשטינַאּפ ,םיא ףיוא
 וצ ןבעגעגרעּביא ךיז יװ ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא טקוקעג ,רעכייוו ַא

 ,טנעה יד ןיא ןעמעלַא
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 ןגָאװ ןשלהק ןרעװש ןיא קעשטינַאּפ

 רעד *עקטעי, טָאה עטַאװ קיטש ַא טימ עלײשטַאפ עטיור עסיורג ַא
 ךָאנרעד ,קַאּב ענעלָאװשעג יד ןדנוּבעגמורַא ןוא טגיילעגנייא רעסיימש

 ,למייצ םַאּב ןקעשטינַאּפ ןָאטעג םענ ַא זגורּב ןוא לַאטש ןיא ןיירַא
 סָאװ ,טקנעדעג טָאה רע ,רענטומס ַא ןענַאטשעג ךעבענ זיא קעשטינַאּפ
 ,טקיטכערַאּב טַאט םעד וליפַא רע טָאה טשרעוצ ,ןָאטעג ןטכענ טָאה רע
 ןשרענייגיצ ַא ןיא ןטלַאה ,ןענבנגקעװַא טרעקעג טשינ םיא ןעמ טָאה
 ,םוקמ ַאזַא ןיא ןריפניירַא ךעלסילש ןוא דָאר ַא ןיא םיא ןריפ ,ןוגַאט
 רעטעּפש .טעגרה ןעמ ןוא טגָאלש ןעמ ואװ ןוא דמערפ זיא ץלַא ואוו

 .קידלוש ןליפ ךיז ןוא ןרעױדַאּב ןּביױהעגנָא רע טָאה רעּכָא
 ןוא טגלָאפעג רע טָאה ,למייצ םַאב ןעמונעג *עקטעי, םיא טָאה ןוא
 .עג רע זיא ,ןסיורד ןיא ןָאטעג סױרַא ריפ א םיא רע טָאה ןעגנַאגעג
 ,ןקָארשרעד קעשטינאּפ ךיז טָאה ,ןגָאװ ַא וצ ןָאטעג וצ ריפ ַא ;ןעגנַאג
 -- ,לעמ טימ ןטָאשַאּב ,ןגָאװיאשמ רעסיורג ַא ןזעוועג זיא סָאד ןעד
 ,ןגָאװילעמ ַא ןיא סע סָאװ ןוא ,לעמ ןעמ טעװעדַאל ָאד זַא ,ןמיס ַא
 ךיג ךיז רע טָאה ןגעװטסעדנופ ,טסואוועג קעשטינַאּפ טָאה ןופרעד
 .כרָאהעג ,רצליטש א ןייטש ןּבילּבעג זיא ןוא ןגָאװ ןיא טּפַאכעגנײרַא

 ,רעדלימ ןוא רעמַאז
 .עג זיא סָאװ ,ןײרַא לימ ַא ןיא ןרָאפ טפרַאדַאּב טָאה רופ עקיזָאד יד
 יד ראפ לעמ טרָאּפסנַארט ַא ןעגנערּב ,טָאטש ןופ סקעז ליימ ַא ןגע?

 .ןכיק עשיטָאטש עמערָא
 ,ץַאק השמ ןצמוקעגסױרַא דזַאיז ןפיוא זיא רעטעּפש טונימ עכעלטע טימ
 ,עלעשיק ַא טגײלעגקעװַא ,סעזעג ַא טכַאמעג ,רֹופ רעד וצ ןעמוקטנוצ
 ינַאּפ ןָאטעג לשטעּפ שינָאריא ַא לייוװרעד ןוא ןַאּפש םעד טכַארטַאב
 סעּפע ךיז ןּבָאה דלַאּב !סדנוק רעטוג ַא טסיּב וד :ןרעטש ןיא ןקעשט
 זיא עקטעי ןוא רעוא ןפיוא שטּפעש ַא ןָאטעג השמ ןוא עקטעי

 ,רופ רעד ףיוא ףיורא
 ַא ןייז טעװ סע זַא ,רעירפ טכַאדענסױא ךיז טָאה ןקעשטינַאּפ שטָאכ
 ןיא יװ ,טליפעג ךיז ןיהַא געו ןצנַאג םעד רע טָאה ךָאד ,אשמ עסיורג
 ,ןעגנורּפשעגרעטנוא ךיג ןוא קנילפ ןפָאלעג ויא רע ,טיוה רעשירפ ַא
 ,קיטכיל ןוא גנירג ןוא גנוי ץלַא ןעזעגסיוא םיא טָאה סע ,טעקצָאהעגרעטנוא

 ספיר יד
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 עדייב ןופ תואובּת ןוא ןזָארג יד טעװעדלַאפעג טָאה טניוו רעשירפ ַא
 ןטסרָאיװ ,ןגױאװַאּב ןעלנילפ ערעייז ןּבָאה ןלימ.טניוו ,ײסָאש ןטייז
 -עג ןגעקטנַא ןענעז ןּפמולּפ ,סעמשטערק ,ןגיולפעג ןענעז עטּברַאפעג
 טָאה רע עכלעוו ,ןטסרָאיװ ןוא סעמשטערק עטנַאקַאּב עטלַא יד ,ןעמוק

 .טַאהעג ּביל ױזַא ןוא טנעקעג ױזַא
 עקיטכענ יד ןקיטיגרַאפ ןלעװ וצ יװ ןוא ןדירפוצ ןזעוועג זיא רצ
 ַא ןוא ןעקטעי וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיױא לָאמעלַא רע טָאה ,טַאט
 טרעיודעג טָאה סָאד ,טכַאמעג עלהפינח שידרעפ ַא - ןוטעג גנורּפש
 רענלימ רעד ואוו ,לימ רעד וצ ןעמוקעג זיא רע זיּב ,העש ייווצ ױזַא
 םיא ןטעלג ַא טימ םינּפ תלּבק ַא טכַאמעג םיא ןכָאה םיצקש יד ןוא
 טָאה םיא ,ןזעװעג ןדירפֹוצ טכע ןיא קעשטינַאּפ .עּבישזג רעד ַאּב

 ,לחומ םיא ןיא ןצמ ,ץלַא םיא טקנעש ןעמ זַא ,טכַאדעגסױא ךיז
 וצ קירוצ םינּפ ןטימ ןענַאטשעג קעשטינַאּפ ןיוש זיא טכַאנרַאפ טעּפש
 ,ןגָאװ רעטעװעדַאלעג רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא ןטניה ןופ .טָאטש רעד
 קעשטינַאּפ טָאה טייוו ץנַאג ,רעּביאנגעק .ּפָאק ןייז רעּביא רעכעה ליפ
 ַא טצװ סע ,טנקלָאװרַאפ קרַאטש זיא למיה רעד זַא ,טקרעמַאּב

 ,ןצילּב טימ ןרענוד ןוא ןייז ןגער
 ןופ טייקרעטצניפ יד ןוא ןטניה אשמ יד ןוא טייו ץנַאג ןגער רעד
 םיא טכַאמעג קירעיורט ןוא ןקָארשעג ןקעשטינַאפ טָאה טכַאנ רעד
 ןיא טעייקעג ןוא רעמַאזנייא ןַא ןענַאטשעג ןיא רע .המשנ רעד ףיוִא

 .עּברָאט
 ףייפ ַא ןוא ץיּפש עמַאס ןפיוא ןוטעג ףיא ץעז ַא ךיז טָאה עקטעי

 .שטייּב רעד טימ ןוטעג
 יד טָאה ןוא עיילָאק רעד ןיא ןגָאװ םעד ןגיױצעגנײרַא טָאה קעשטינַאש

 .ןייז ףרַאד סע יװ ,געוו םעד טכַאמעג טסרָאיװ ייווצ עטשרע
 טָאה ןגער ַא .טכַאנ יד ןלַאסוצוצ ןּבױהעגנָא טָאה רעּבָא רעטעּפש
 פָאק ןרעּביא ןגָארטעג ךיז ןּבָאה ןצילּב ןוא ןרענוד ,ןסיג ןּביױהעגנָא
 ץעגרע טעשזדנָאלּברַאפ ,עיילַאק רעד ןופ סױרַא זיא קעשטינַאּפ ןוא
 טשרעוצ טָאה עקטעי ,ןבילבעג ןייטש גנילצולּפ רָאג ןוא ּפמוז ַא ןיא

 *רעד ,תוללק עשילנעילעּב ןופ לגָאה ַא טימ םיא ןטישַאּב ןציױהעגנָא
 יד זַא ,ןעזעג ,סקניל ןוא סטכער ףיוא שטיײיּפ רעד טימ ןטָאשעג ךָאנ
 רעטייװצ רעד ףױא טיירדעגרעּביא יז רע טָאה ,טשינ טפלעה שטייַב

 .,היייייי- טי יבסמיאפ
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 רעּביא ,ןרעיוא יד רעביא ,ּפָאק ןרעביא ןטינשעג לקעטש ןטומ ןוא טייז
 רע .ןטייז עלַא ףיוא ןעגנורּפשעג זיא קעשטינַאּפ .רעּפרעק ןצנַאג םעד
 רָאנ ,ןפױלטנַא ןוא סעיגָאלָאה יד ןֹופ ןסײרסױרַא טלָאװעג ךיז טָאה
 טשינ ולישֲא םיא טָאה רע זַא ,רעװש יֹזַא ןזעװעג זיא ןגָאװ רעד

 ,ןוט ריר ַא טנָאקעג
 :קצװַא קעשטינַאּפ ךיז טָאה ,טשינ געוװסיוא ןייק טָאה רע זַא ,קידנעעז
 ןוא ןוטעג ריר ַא טשינ וליפַא ךיז טָאה רע ,רעטיוט ַא יװ טלעטשעג
 ,עדרָאמ ןיא לקעטש.שטייּב ןטימ טקַאהעג םיא טָאה עקטעי רעמ סָאװ
 ּפעלק עטסרעװש יד ןגָארטעגרעגיא ,ןגיושעג רע טָאה רעמ ץלַא
 ץעוו ,רעטעּפש טשרע .גנוטכַארַאפ רענעסיברַאפ טימ ,הזגור רעמוטש טימ
 ,"ןּפַאכ ךיד לָאז ערעלָאכ ַא, טימ שטייּב יד ןפרָאװעגקעװַא טָאה עקטעי

 ,טרָא ןופ ןוטעג ריר ַא קעשטינַאּפ טָאה

 ןדַײ* עמוטש

 ,טולּב זיב ףיט ךיז ןענשקערַאפ ןופ ,ךיז ןרַאּפשנײא ןופ עבט יד
 טַאהעג טָאה רע ,רעטקַארַאכ ןפיט ַא ןקעשטינַאּפ ַאּב ןעמונעגנָא טָאה
 --רָאה ענייז ,טיוה ןייז ןסייר טגעמעג טָאה ןעמ ,ןהעש ןגייווש וצ חוּכ
 טמורקרַאפ ,עדרָאמ יד טיירדעגסיוא רע טָאה רָאנ טייצ וצ טייצ ןופ
 טָאה קעשטינַאפ רָאנ ,ןָאט סיּב ַא םענעי טלָאװעג ןוא רעכעלזָאנ יד
 ןוא חוּכ ןעמונעגנָא רָאנ טָאה רע ,ןסיּבעג טשינ םענייק לָאמנייק
 ,ןקרעמַאּב טנָאקעג ןעמ טָאה לָאמלײטַא ,ןגָארטוצרעּביא ץלַא עיגרענע
 ןגױא ענייז ןופ יװ ,ןשטייב ךס ָא ןופ ןלָאװשעג זיא לעפ ןייז יו
 טָא-טָא ,רע טלַאפ טָאיטָא זַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה סע ,ןרערט ןסילפ
 עניד יד ףיוא ןענַאטשעג זיא קעשטינַאֿפ רָאנ .סיפ יד סיוא רע טיצ

 .ןזייא יו ךעלסיפ
  :ליפעג:המקנ ַא סלַא ןסקַאװעגסױא םיא ַאב זיא תונשקע עקיזָאד יד
 רעּבָא טָאה סָאװ ,ליפעגיהמקנ ַא ."טשינ ייג ךיא ןוא ךימ טסגָאלש וד,
 ןופ רניק סָאד ,קעשטינַאּפ םורָאװ ,ןָאטעג טשינרָאג לָאמנייק םעניײק
 ,ןגירק ךיז ןשטנעמ ןופ ןעזעג טשינ לָאמנייק טָאה ,עטוה סצרעה.םירפא
 -עג טשיג ךיוא ןײלַא סע רע טָאה םורעד ןוא ןעיירש רעדָא ןגָאלש
 עא עא ארי
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 א{ ןביוהעגפיוא קידנעטש טָאה קעשטינַאּפ .רעטקַארַאכ ןייז ןיא טָאה
 עדרָאמ יד טיירדעגסיוא קידנעטש ,טעּפָאקעג טשינ םענייק ןוא סופ

 ךיז רע טָאה ,טקידײלַאּב רעצָא םיא ןעמ טָאה ,ןָאטצג טשינרָאג ןוא
 .ךיז ןריר וצ טשינ טלעטשעגקעװַא

 ַא ןיא טנַאּפשעגנײא םיא רעטעּפש נעט עכצלטע םימ ןעמ טָאה ױזַא
 .עגפיורַא לָאמ סָאד טָאה עקטעי .דלַאװ ןופ ןעגנערּב וצ ץלָאה ןגָאװ
 רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה קעשטינַאּפ ןעװ זַא ,אשמ ַאוַא טגייל

 ןָאטעג רעטיצ ַא רע טָאה ,רופ
 קעשטינַאּפ |א קירוצ ןייג וצ טנַאפשעגניא םיא טָאה עקטעי ןעװ
 זיא סָאװ ,עּפָאש רעכיה ַא סעּװע וצ םינּפ ןטימ ןעמוקעגסיוא זיא
 ,סָאד זַא ,טכַאדעגסױא םיִא ךיז טָאה ,רלַאװ ןופ טייװ טשינ ןגעלעג
 ןענַאטשעג םיא רַאפ זיא טָא .עטוה סצרעה:םירפא ןיא קירוצ רע זיא
 ,רעזיה יד םורַא סענַאקרַאּפ עטיירּב יד ןוא ,ןענורּפ:דָאר יד ,לַאטש יד
 וצ טשינ ,לדרעפ סיי ַא סעּפע ןעגנַאגעגכרוד טרָאד זיא טָא:טָא ןוא
 טיירפרעד יֹוזַא ךיז טָאה קעשטַינַאּפ ,"שזרעציר, זיא סָאד זַא ,ןרעווש

 ,ןוטעג עשזריה ַא שזַא טָאה רע זַא
 קעשטינַאּפ .ןייג וצ לעפַאּב ַא ןב:געג עקטעי רעּבָא טָאה ?לָאמ סָאד
 רעטײװ ןוא שטייפ רעד ןופ ץימש םעד טליפעג טשינ וליִפַא טָאה
 לקעטש ןטימ רימש ַאוַא ןצעגעג םיא לָאמ סָאד טָאה עקטעי ,ןענַאטשעג

 ןגיוא יד רַאפ ןרָאװעג רעטצניפ זיא ןקעשטינַאּפ זַא ,ןקור ןרעּביא

 ּפָארַא ןוא ףױרַא ,לָאט ןוא קָאטש רעּביא ןייג ןּביֹוהעגנָא טָאה רע ןוא
 רע ןוא םיא ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה ןרָאצ רעכעלקערש ַא סעפנ
 םיא טָאה עקטעי סָאװ ,טרעקרַאפ ץלַא ןָאטעג סיעכהל וצ ףיוא יװ טָאה
 רע ,סעשטייל יד ַאּב ןָאטעג יצ ַא גני רעד םיא טָאה טָא .ןסייהעג
 רע טָאה טָא .ןעגנַאגעג ענשימוא רע זיא ,טרָא סָאד ןדיימסיוא לָאז
 ,ןעגנורּפשעג רע זיא רָאג ןוא ,םַאזגנַאל ןעגנַאגעג רע זיא ,טגָאיעג םיא

 רעד ,וליפֲא רופ יד ןרעקרעּביא ,ךיז ליוו סע סָאװ ןייז זָאל ,ןפָאלעג
 טָאה םיא רָאנ ןטסיופ טכַאמעג ,םיא ףיוא טרעזייבצג ךיז טָאה גנוי

 *וצ ןימ ַא גנוי םעד ןָאטּפָא טלָאװעג רָאנ טָאה רע ,טרַאעג טשינ סע

 א ףיוא ףױרַא רע זיא טָא ןוא .ןעקנעדעג סע לָאז רע טָאװ ,סיעכהל

 סָאד ןוא סקניל ףיוא יירד ַא ןּבעגעג ךיז טָאה רופ יד ,רטנייטש גרַאּב

 ,טופ ַא ןרָאװעג טולּבעצ זיא ןקעשטינַאּפ ,טישענסיוא ךיז טָאה ץלָאה
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 ,טשינ םיא סע טָאה טרַאעג רָאנ ,ןקור ןיא ּפַאלק א ןגירקעג טָאה רצ
 טקוקעגנָא ןוא ןענַאטשעג רע זיא סיעכהליוצ ןרעטיּב ַא טימ ,טרעקרַאּפ
 ןבעגעג עטיּפָאק ַא טימ טציא םיא טלָאװ רע ,גנוי טיר םעד ,ןעקטעי
 ןופ טירט יד ַאּב ןעז ןלעװ טציא םיא טלָאװ רע ,ןײרַא ןרעטש ןיא

 .. .סיפ ענעגייא יד
 .עג ,ןענאטשעג רע זיא ,טדאשעג טשינ ,קילג םֹוצ ,סע טָאה ןעקטעי
 רעד ןופ קיטש ַא ןסירעגּפָא רע טָאה ךָאנרעד ,ץלָאה סָאד ןּבילק
 םיא טריפעג תוללק עטױט טימ ןוא סיפ םעד ןדנוּברַאפ ,עקרַאנירַאמ

 | ,טייהרעקידייל םייהַא | |

 ףליה סלהק

 ,סנגרָאמוצ ףיוא טקעוורעד ןקעשטינַאּפ ַאּב טציא ךיז טָאה קיטייוו רעד
 עניילק יד ךרוד טנײשעגניירַא טָאה ןוז-טָאטש ענדונ עסייה יד ןעוו
 טגנערבעג ןוא ענימג רעשיטָאטש רעד ןבענ לַאטש ןופ ךעלרעטצנעּפ
 טלַאמס ןוא יורטש ,טסימ ןשידרעפ ןופ שוּפיע ןַא דזַאיז ןרעטניה ןופ

 ,ץכַאגעשזד ןוא
 יא ,סיפ רעד יא זַא ,טליפעג ןוא טגיילעגסיוא ןגעלעג זיא קעשטינַאּפ
 .עג טציהעג זיא טָאװ ,סופ םנופ דנואוו יד ,יײװ םיא ןעוט ןקור רעד
 ךיז טָאה רע .רעייפ ןופ טנערּגעג יװ םיא טָאה ןוא רעצ ןופ ןרָאװ
 לָאמ ךס ַא ,ץפיז א ןוא דרע רעד ףיוא רעלָאק ַא ןּבעגעג לָאמעלַא
 ןיא זַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה סע ןוא ףיס ןעמונעג ץפיז םעד רע טָאה
 םעד .םיא ןופ סױרַא טצפיז סָאװ ,שטנעמ ַא קינייװעניא טציז םיא
 רע יװ ,ךייה רעד ןיא ןוטעג ףיוא ּבײה ַא לָאמעלַא רע טָאה ּפָאק
 ןעװ ןוא ,ןרעטכײלרַאּפ ןקיטייוו יד םיא ןָאק סָאװ ,ןצימע ןכוז טלָאװ
 ןוא ּפָאק םעד טגײלעגקעװַא רע טָאה ,ןעזעג טשינ םענייק טָאה רע
 לַאטש ןיא זיא רעטעּפש .קיטיײװ ןפיט טימ ןגיוא יד טזיילגרַאפ
 יד ַאּב ,עטערָאק רעד ַאב גנונדרָא טכַאמעג טָאה רע ,גנוי רעד ןיירַא
 .לָאמשרַאפ רעד ןֹופ בלה רעקיטש יד ןסירעגּפָא ,סעשטייל ןוא סעטומָאכ
 ףיא קידנקוקמוא טשינ ךיז וליּפַא ,סױרַא ןוא ענרעטמַאל רענעצ

 ,ןקעשטינַאּפ
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 ,טלָאװעג טָאה סע רעװ ןוא ןפָא ןענַאטשעג זיא לַאטש !ופ ריט יד
 .רעש טימ ךעלגניי ןעמוקעגניירַא ןענעז סע ,ןייג ןײרַא טנָאקעג טא"
 ,םיא טימ ךיז טציירעג ,ןקעשטינַאּפ ןפרָאװַאב ,רענייטש ןוא ךעלב
 דרעמפ .טעקװַאהעג ןוא ןייצ יד טערישטשעגסיוא ,ייּברַאפ ןענעז טניה
 קעװַא ןוא סעדרָאמ יד טקעטשעגניירא ,ןעגנַאגעגכרוד ןענעז דזַאיז ןופ
 ךיוא ןענעז סע ,ןימ רעייז ןופ ןזעװעג טשינרָאג טלָאװ רע יװ ,עטלַאק
 תולגע.ילעצ עלַא ,ץַאק השמ ןזעװעג זיא סָאד ,ןשטנעמ ןעמוקעגנָא

 ,ענימג רעד ןופ םיתרשמ יד ןוא דזַאיז ןטגָאנ ןופ
 ןליק ָאד זיא סע ,שטייט'ס :רעטציהעצ ַא ןעמוקעגנײרַא זיא עקטעי
 טרָאּפסנַארט ַא ָאד זיא סע ,טגיל עּפַאקש יד ןוא ןַאב רעד ןופ ןריפ וצ
 סע ,ליופ זיא עּפַאקש יד ןוא הרוּת.דומלּת רעד ןיא ןריפ וצ םישוּבלמ
 קעשטינַאּפ .ץלָאה ןוא לפָאטרַאק ןוא לעמ טרָאפסנַארט רעשירפ ַא ָאד זי
 ןיא םענייק ןקוק רָאנ ,םיא ןופ ןעמ טדער סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה

 .טלָאװעג טשינ רע טָאה ןײרַא ןגיוא יד
 עלַא ןּבָאה ,ןענַאטשעגפיוא רעטעּפש גָאט יירד זיא קעשטינַאּפ ןעוו
 ןרָאװעג זיא רע ,רעּפרעק ןייז ןיא גנורעדנע עסיורג ַא טקרעמַאּצ
 סעקָאּב יד ןופ רענייפ יד טנָאקעג טָאה ןעמ זַא ױזַא ,רערעגָאמ ליפ

 ,ןלייצ
 ןלַאפעגניײא עדרָאמ יד ,ןזעװעג ןּבירעגּפָא ןענעז סיפ עטשרעטניה יד
 ןרערט ןפָאלעג ןענעז ןעלקניו:ןגיוא ענייז ןופ ,קידעקעריפ יװ סעּפע
 .דרעפ טלַא ןַא ןיוש זיא קעשטינַאּפ זַא ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה סע ןוא

 "נופ רָאנ ,ןזעועג טנוזעג ןצנַאגניא טשינ ךָאנ רע זיא גָאצ םעד ןיא
 טָא ןוא טנָאקעג רע טָאה ףױױה ןרעּביא ךעלסיּפ וצ ןייג ןגעוװטסעד
 רענייטש יד ןיא קידנּפַאלק טסעפ ,סעטיּפָאק יײרד טימ ןעגנַאגעג רע זיא

 ףיײג םַאּפ טּפעלשעגכָאנ רעּבֶא ךיז טָאה עטיּפָאק ןייא ,סופ ןייא

 "עג טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ ןטעברַאוצ טזומעג טגנידַאּבמוא רע טָאה

 .הריגפ ןוא ץַאק טימ םיא ןופ טקעמשעג טָאה סע ןוא ,אשמ ַא טּפעלש

 ןופ רעטנָאלּפ ַא ןוא ,ןפָאלשעג קעשטינַאּפ ןיוש זיא טכַאנרַאפ ירפ

 רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .ףָאלש ןייז טשימעצ טָאה תומולח

 ףיט ַא ןיא טקניז רע ןוא עלעקירטש ןיד ַא ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה
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 רעיימ ַא זַא ,טקירדרעד םיא טָאה לַאטש ַא ןופ ךַאד ַא זַא ,רעסַאװ
  .טנערב רע ןוא ןיירַא עלָאמס ןיא םיא טפרַאװ ןעמ זַא ,טנערג

 תמא לש דסח ןופ לדרעפ סָאד ,קעשטינַאֿפ

 טשינ ןגָאװ ןייק ןיא םיא ךיא ןַאפש רעמ ,חור רעד םיא טּפַאכ -
 םענ יג ,סע זיא עּפַאקש עדנילצ עסואימ ַא !סָאד ןיא דרעפ ַא ,ןייא
 יז זיא רעמ ,ןײרַא לטנַאמ ןצרַאװש ןיא ןיירַא ריא ףרַאװ ןוא וצ יז
 ,גנוי רעטיור רעד ,עקטעי ןוטעג גָאז ַא גנילצולּפ טָאה -- ,טרעו טשינ
 ןופ םענייא וצ ,ןקעשטינַאּפ ןופ ןרעװ רוטּפ טלָאװעג ןיוש טָאה סָאװ
 ענימג רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןצרַאװש ןיא דיי ַא ,טייל.הלגע יד

 / ,תלגצ רעד וצ דרעמ ַא ןעמענ
 ןיא דיי רעד טגערפעג טָאה -- ? ןעילָאװזָאּפ בוטש-רָאזָאד יד סע טעוװ --

 ,ןצרַאװש |
 םעד ןטלַאהעג טָאה ןצרַאװש ןיא דיי רעד -- !םענ ןוא ייג !יװ ךָאנ --
 ףיא ןפרַאוװצפױרַא סע טיירג ,טנַאה ןיא דרעפ יד ןופ לטנַאמ

 ,ןקעשטינַאּפ
 ,טגָאזעג רענעי טָאה -- ,דרעפ סע יג ,ונַא --
 לציק ַא ןבעגעג םיא טָאה עקטעי יװ ,ןפָאלשעג ךָאנ זיא קעשטינַאּפ
 ןּביוהעגפיוא טָאה קעשטינַאּפ .רעױא םַאּב ּפעלש ַא ןוא ןרעטש םַאב
 יצ ַא ןוא ןּביוהעגפיוא ךיז ,ןוטעג ץענעג ןטַאװעמּת א ןוא ּפָאק םעד
 ןייג וצ טיירג ,ןזעועג רעטנוזעג ןיוש רע זיא טנייה ,ךיז ןוטעג סיוא

 ןגנירג ַא יּבַא ,ןגָאװ ןגנירג ןכלעוו ןיא
 ,רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא לטנַאמ ןצרַאװש םצד טימ דיי רעד

 ,טרעדנואוװרַאֿפ ךיז ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה קעשטינאפ = -
 -עגוצ ןיוש ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טעבנגעגקעװַא זיא רע ןָא טגיז ןופ
 ,ךעלעקעטש וצ ,סרעדניליצ וצ ,ןעלגיּפש ֹוצ ,ןרעיומ עכיוה וצ.טנייוו
 ַאזַא רָאנ ,ץלַא וצ ,ןטנַאיצילָאפ וצ ,ךיש עטריקַאל עטצוּפעג וצ
 יד טלעטשעגפיוא טָאה קעשטינַאּפ .ןעזעג טשינ ךָאנ רע טָאה שטנעמ
 .גײרַא רע זיא גנילצולּפ ןוא ,םיא ןופ ךיז טײרדעגקעװַא ןוא ןרעיוא
 ןעמונעג ךיז טָאה רע ואװ ,ערדלָאק רעצרַאװש ַא סעּפע ןיא ןלַאפעג

 טאפ
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 םוטש ַא ךיז ךע טָאה טָא ,ךיז ןעּפעשט ןוא ןעײרד ןוא ןרעטנָאלמ
 םיא ךיז טָאה סָאד רָאנ ,ןטניה םעד ןּפַאכנָא טלָאװעג ,ךיז םורַא טיירד יעג ךיז טָאה רע ,סיוארָאפ רעדיװ ןוא ןטניה ןטימ סיוארקל ןוטעג
 ןעו ,ןרָאװעג רע זיא רעשימָאק ךָאנ .ןבעגעגנייא טשיג ןפוא םושּב
 ךיז טָאה רע ןוא ןעקנירט רעסַאװ ףַאש םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 ןּבױהעגנָא רעדיו רע טָאה ,שפנ ענדָאמ ַא סעּפע .רעסַאװ ןיא ןעזרעד
 ,ןּפַאלק ןוא ןעקסרָאפ ןוא ןעקכיכ ןוא ןצנַאט ןוא ןעיירד ןוא ןקור ךיז
 הלגע יד זיא גָאטַאּב רעגײזַא ייווצ ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע רָאנ
 ,ןגער רענּבָארד רענדוג ַא ןעגנַאגעג זיא סע .סָאג טימ רעד ןיא סױרַא
 ,טַאזגנַאל ןעגנַאגעג ןוא ןלָאסַארַאּפ יד טלעטשעגפיוא ןּבָאה ןשטנעמ יד
 ,רָאװעג ןריוּבעג זיא רע טניז ,קעשטינַאּפ .תמ רעײז ךָאנ קידנגָאלק
 וצרעד ןוא גָאלק ַאזַא ןוא טײקצרַאװש  ַאזַא ןעזעג טשינ רע טָאה

 .אשמ א ןופ טייקגנירג ַאזַא סע;ע
 ןשטנעמ יד ףיוא יא ,לטסעק ןגנירג ןפיוא יא ,טקוקעג טָאה רע ןוא
 ןשטנעמ יד םיא ןגָאלש סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ טשיג טָאה רע ןוא
 רעגנירג אזא רַאפ עלַא םיא ייז ןעװענַאש סָאװרַאפ ןוא רעמ טשינ

 ,עסַאמ
 ךעלטסעק עגנירג ךס ַא ןוא ןעגנַאגעג ןענעז עקידנגער געט ךס ַא ןוא
 זיא ןוא טייקיטכערעג ןופ דסח םעד ןוטעג בילוצ ,טריפעג רע טָאה
 .ןרָאװעג טייקיטכערעג רעצרַאװש רעד ןופ לייט ַא ןיילא סעּפע
 .שטנעמ ןקידעגָאלק ןפיוא ןּבילּבעג ןיטש רע זיא לָאמ ךס ַא רָאנ
 ַא ןוטעג בעװש ַא טָאה ןגיוא עדימ ענייז רַאפ ןוא םלוע:תיּב ןכעל
 לשטייב שידניק ַא ,ךעלקעלג ענעדלָאג ןופ ,עקנָאל רענירג ַא ןופ םולח

 ,לדרעפ סייוו ,סייוו ַא ןוא



 אק א ק א ר / סוד יינ ּבייל
 השורי רעשַירַארעטַיל רעד ןּופ



 רַאודוב ןיא

 ןפָא רעטצנעפ רעטיירב רעד זיא'ס
 ,רַאודוּצ ןטמױרטרַאפ ןופ
 ,ןפָאטש עיולג ןופ ירּפַארד םָאב
 ןפָאז ןופ שוילּפ:ַאליל םעד ףיוא
 ,רַארישז-עד עזיקרַאמ טור

 ןרוּפש עטצעל יד ןוז רעד ןופ
 ,ןימרַאק יװ עטיור ,ןלאפ
 ,ןרוידרָאּבידלָאג עטצינשעג ףיוא
 | ןרוגיפ עקיזנָארּב ףיוא ןוא
 ,ןימַאק םענרָאמרַאמ םעד ַאּב

 ,ןעמופרַאּפ עכעלּבייו טימ טקעמש'ס
 . . .עשַאס ןופ ןטפוד טימ טייוו'ס
 .. ןעמולּב ןעייטש -- ענרוא ןַא ןיא
 ןעמוק וצרעהַא : טיירג זיא ץלַא
 ,עשַאטַא רעגנוי רעד ףרַאד

 . .ןעקנַאדעג םי ַא ּפָאק ריא ןיא
 ןָא ךיז טגיינ רע ןייש יװ ךַא.
 ןקנַאלש ןייז טימ רעּפרעק ןייז טימ,
 ןקנַאלּב ןיימ וצ רעטלוש ןיימ וצ,

 ...!ןָאיליטָאק ןטכייל םעד ןיא,

 ;..!ןצילּב ןגיוא יד ץלָאטש יװ ןוא
 שזַאּפ רעטכילרַאפיגנוי ַא יו,
 . . ןציּפש-רעגניפ עניימ רע טשוק,
 ןציּפש יד ןַאד ןרעטיצ'ס יװ ,ךַא,
 *...!שזַאסרָאק םענסעלטַא ןיימ ףיוא
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 סוד ײ" נג .?

  רעייפ-טנווָא ןיא טמיורט ןוא טגיל

 * * .ןַאװש רעזָאר ַא - םיורט רעצדעי

 { רעיירט רעד טייג רע ,טייג רצ ,.,! סטסט

 רעיינ רעד ינק ןופ טלַאפ סע ןוא

 * י ןַאמָאר רעטנעיילרעד:טשינ

11 
 ןכירטש-טנװָא

 ,ןטרָאג ןיא רימ ַאג ליק ןיוש זיא'ס
 .טָארג ַא ןופ טייקפיט ןיא יװ
 ןטרָאד ןוא ָאד ברעמ םעד ןיא
 ןטרָאנָא עקיּברַאפ עלעה
 ,טָאג רעקיניזנַאװ ַא טלָאמ

 ,ןכילגעג טסַאג ןדליוו ַא וצ

 } טלָאמ ןוא קידרנּביפ רע טלָאמ

 ןכיג ַא טימ טעּפמיא ןַא טימ

 ןכירטש עמייהעג ןָא רע טפרַאװ

 .דלָאג טימ ןוא רוּפרוּפ טימ לופ

111 

 טגװָא ןעמַאזנײא ַא ןיא

 ןענָאקלַאּב ענרעזעלג ךרוד ןײרַא טקוק סצ

 { לירּפַא ןופ טנװָא רעװָאליל-סַאלּב רעד

 ,ןענָאדיּפוק עניילק ןעלכיימש שיטּביירש םַאצ

 ,ליקנָאשז רעד סעזַאװ ןיא טקעמש קיריורט ןוא
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 ןרעגַאּב טקעװ גנילירפ רעד !זיא סע גנַאצ יװ
 } טעננַאשז רעקירעינצכעז רעדנָאלּג ןיא
 ,ןרעסעסענירעבליז יד סיוא יז טגייל טָא
 .טעלַאוט-לגעג ריא טכַאמ ןוא וצ-טגניז

 *" ,ןעניסָאר ףיוא-טנפע ןוא ,סע יז טפרַאװ דלַאצ
 } טכַאמרַאפ ךָאנרעד ,ייווצ ךעלטייז ַא ךרוד-טשימ
 ןעניסעװַאלק עטלַא יד רַאפ ךיז טצעז יז
 .טכַארטרַאפ ןוא סַאזגנַאל ןדרָאקַא טמענ ןוא

 ,ןטרָאד ןוא ָאד ,ןטָאנ ןיא טכוז ןוא ףיוא:טייטש
 . . .סנַאמָאר ןקניצרוק ַא ףוסל סיוא-טגיילק
 ,ןטרָאק לשעט ַא טמענ יז . , ,טשינ ריא טלעּפעג'ס
 .. סנַאיסַאּפ ןיא ןליטש וצ רָאג ךיז טוואורפ ןוא

 ,עטעלָאיפ סנטָאש ןיוש ןעמעטָא סע
 } גָאט רעטױט רעד טגיל לעװש-ןָאקלַאּב רעד ַאּב
 עטעשוק רעד ףיוא טַאז טעּפָארכ'ס רָאנ  ליטש זיא'ס
 .גָאד רעטיירדעגפיוא רעטלַא רעד ףָאלש ןיא

17 

 קינקיפ ַא

 ! ןענָאזַאג יד ןענירג סע שירפ יו --
 | יסרעמ - ! ןייו רעייא עשז סיוא.טקנירט --
 .. ןענָאק יירד=ייווצ א ךָאנ ,ךייא טעּב ךיא --
 ..!יסרעװער ןיא טליּפש רעסעמ טָא --

 ךעלדנייצ ער'ייא ןופ רוּפש םעד ביל ּבָאה'כ --
 , . .טַאנַארג ןופ רוטרוּפ ןטרַאצ ףיוא
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 סוד ײנ

 +י.! ךעלדנח ער'ייא ךַא -- . . .ּפָא ךימ טזָאל ,טזָאל --
 ! טַאּבּבַא ,רימ וצ טייז ריא טכעלש יו =

 'ז רעכעה ! רעכעה ! טשינרָאג ךָאד טרעה ןעמ --

 ...עי קיצנאווצ ןיא ויִלק:ןַאס ןופ ןיואוו'כ --
 ! רעכעפ ןיימ רעװ ןטלַאהצג טָאה יצ;--
 +.!עילָאק ןיימ רימ ּפָא ךָאד טסייר ריא --

 ! רעטנוא טייג ןוז יד ןייש יװ ,טעז ,טעז --
 .. .שזנַארָא טימ ,ןיינ -- . .! טיור טימ טצלָאיּפ --
 ! רעטנומ עשז טייז ! ץלַא בירט ריא טייז סָאװ --
 -- שזנַא ןָאמ . . .! רעטסרעייט ,רעטסּביל ןיימ --

 ,.,רעליש עניילק רַאפ טסַאּפ סָאד ! ףיוא:טייטש --
 .. ינק יד ףיוא רימ טוג ױזַא זיא'ס --
 ! רעליטש ,רעדניק ,טַאש -- ...! גנַאל ךייא ביל ךיא
 ,.!ינרַאּפ ןופ ןזעל ךייא ליוו ךיא

 ,עטנַאקַאּבמוא יד ,טרָאד סע זיא רעװ --
 ,, יז יז -- ...סקגיל ...ןעניּבור יד טימ
 ...עטנַאלָאיװ -- ? עטייווצ יד -- רעװ ןוא --
 ..!יז זיא'ס ,ָאי ,ָאי -- 1 ןירעגניז יד --





 ...סאלש רעטצעל רעד / שטיוואלאגעס ;ז
)9 



 ::סָאלש רעטצעל רעד

 :ןעס רָא
 רעטצנעפ ןיא טקוק

 ,רענייטש עסייוו יד טריפ ןעמ
 ןעמ טריפ רָאמרַאמ ןטקָאטעגסיֹוא םעד

 : ,סָאלש ןיימ .ּוצ

 -- סָאלש ןיימ ןייז טעװ ןייטש ןסייוו ןּופ

 ,גָאט םעד טרַאװ ךיא
 טיוּבעג ןילַא ,טנַאלּפעג ןיילַא
 ןייטש ןטייװ ןּופ ךיא לעװ ןיילַא ןּוא

 ,ץלָאטש טימ ןרעדנואווַאּב

 ...ליצ ןטקנעּבעגסיוא ןיימ

 :רעריזירפ

 ,רשפא ירפ ּוצ

 ,ןעמּונרַאפ ךָאד ריא טנעז רעטעּפש ךָאנ

 :ןעסרָא

 +סיינ ּוטסגנערּב סָאװ ,ףַארגעלעט .ָאידַאר ןיימ
 {טָאטש ןיא ןעשעג זיא סָאװ
 + ןעשעג טעװ סָאװ
 ,ץלַא ךָאד טסייוו ּוד
 רימ רַאפ סיוא טסלּפַאלּפ ּוד
 ,..סַאג רעד ןּופ ןּבעל עצנַאג סָאד

 - נפֿש
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 .טיװ א * א גע ס

 :רעריזירפ

 ,ץלַא ןסייװ רימ

 ,טגָאזעג יװ ,ןעייטש רימ
 ,רַאה ןּוא טכענק ןשיװצ
 טירט עניילק ןלעטש רימ
 ,לענש ןפיול סָאװ ,יד רעּביא ןגָאי ןּוא

 ..ךיֹוה ןעיירש עלא ןעוו ,ןַאד ןגייווש רימ
 ...ןיֹוש ןפָאלש עלַא זעװ ,ןַאד ןכַאװ רימ

 :ןעסרַא

 ,ףרַאש זיא רעסעמ-לָאג-ןייד
 ,ּפמעט טשינ ךיוא זיא גנוצ ןייד

 ...סָאװ ןלייצרעד טסליוו ּוד
 ,..עז ךיִא

 :רעריזירפ

 ,קיטנּוז --- ןטכעג
 ןלָאמ עלַא יװ טָאה רָאטסַאּפ רעד
 טדערעג טָאג ןּופ
 לָאמ עלַא יװ ןּוא
 ,קנעש ויא קעװַא ךָאנרעד ןעמ זיא

 :ןצסרָא

 ג ךיוא ּוד
 ר

 :רעריזיופ

 ,םּוטעמּוא ןעייג רימ
 / ,ןרעה ןּוא ןעז ּוצ ּבּביל ןּבָאה רימ

 טו.
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 ש ט * װ ָא לא ג ע ס .ז

 ...ןעלּפַאלּפ ערעטכינ ןּוא ערוּכש סָאװ
 -- גָאט ַא ןעװעג זיא ןטכענ ןּוא
 ,גָאט א ,קערש ַא

 :ןצ טרָא

 !ןעשעג זיא סָאװ
 טכַאמעג הנותח טָאה בצק רעכײרוַא
 ָז רעטכָאט ןייז

 ;רעריזירפ

 ! ןיינ

 :ןעס רָא

 טרעייפעג ןּבָאה רעטסּוש יד
 ?ךעצ רעייז ןּופ ייליּבּוי םעד

 :רעריוירפ

 ,ןיינ
 ןעמּוקעג זיא ר ע כ ײל 3 רעד
 ,,.טניירפ ענייז טימ

 :ןעסרָא

 טלַאװג טימ ליװ סָאװ רעד טָא
 ! ןעגנערּב טייהכיילג יד

 ;:רעריזירפ

 עקַאט טָאה רע ,רעּבלעז רעד

 ,..טדערעג ךייא ןּופ

 ..,ןרָאצ ןּוא םַאלּפ טימ
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 ש טי װ ַא ל א ג 9 ס ,ז

 :ןעסרַא

 ..רימ ןּופ קידנעטש טדער רע

 :רעריזירפ

 ...ןטלָאשעג ךייא טָאה רע
 ןענאטשעג זיא שּוטַאר ןרעטנוא
 ,םלוע רעסיורג ַא
 ,ערעטכינ ןּוא ערוּכיש
 ,טנעה יד ףיוא רעדניק טימ ןעיורפ
 ךעלרָאּפ עטּבילרַאֿפ
 ...ןטייוװצ םּוצ סנייא טעילּוטעגּוצ
 ,ןכיילּב םעד טליפעגטימ ןּבָאה עלַא ןּוא
 טשטַאּפעג םיא ָאווארּב ןּבָאה ייז
 ,רעייפ ןיא םיא טימ ןייג ןריֹואוושעג ןּוא

 :ןעסרָא

 הצובש ןייז טכייל טיג ןומה רעד
 ,..טכייל יז טכערּב -- ןּוא

 :רעריזיופ

 -- ,ןּבּורג יד ןיא ךייא ַאּב

 -- ,טגָאזעג רעכיילּב רעד טָאה

 ,טכיל ןָא סנּבעל טנזיוט ןטכַאמש

 ,טפול ןָא
 -- ,גנּונּפָאה ןָא

 ,טיוט ןּופ טירט ןייא

 םּורַא טייג ָאד ריא ןּוא

 ...סָאלש ַא ןוֿפ תומולח טימ
 ,ךייא ךיז טליװ ןצַאלַאּפ
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 שסטיװ ָא לא גע ס }

 :ןע סרָא
 . ךיז ּוצ

 ,סָאלש ַא רָאמרַאמ ןסײװ ןּופי
 ..ךָאנ ןעװעג טשינ זיא סנױזַא סָאוװ

 :רעריזירפ

 ןעמוקעג זיא גָאט ןּופ ףוס םּוצ
 ,געלשעג ַא ּוצ

 :ןעסרָא

 ! ןעמעוו ןשיוװצ
 ,..טניירפ ךָאד ייז ןענעז עלַא

 :רעריזירפ

 ,עכלעזא יז אֹּב ןַארַאּפ
 ,.ןייג רעייפ ןיא דלַאּב ןליוװ סָאװ
 ,ץלַא ןרעטשעצ
 ,ףֹוס ןויּב ןכערּבעצ
 ,ןטכענ םעד
 ,..ןטכינרַאפ ץלַא ,תונמחר ןָאי
 !ּפעק עקיציה
 ,עכלעזַא יז ַאּב ןַארַאפ
 ...ןטרַאװּפָא ןסייה סָאװ:

 :ןעסרָא

 ,רעּב םעד ןיוש ןלייט יז
 !טייצ ךָאנ
 ,ןייז טעװ גּונעג רעּבָא טנייה ףיוא:
 ...טײגרַאפ טייצ ןּוא ָאד ןדער רימ:
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 ׂש טי ו ָא 5 א ג 9 ס .ז

 ,דרָאּב יד רימ ַאּב לייוורעד טסקַאװ סע ןּוא
 | !ןלָאג םּוק

 ;רעריזיופ

 טיירג זיא רעסעמ-לָאג ןיימ
 ּפָא ןעײג

 ;:אנרע

 ןיירַא טמּוק

 ! ןעסרָא ,ריד ,ןגרָאמ טּוג ,ןעסרָא
 ,טשינ ךיא עז םינּפ ןייד
 ..ןרעה שטָאכ לוק ןייד ךיא לָאז

 :ןעסרָא
 רדח ןטייוװצ ןּופ

 .ןגייווש ןּומ ךיא ןּוא טלָאג רעלָאג רעד

 ;:אנרע

 ..יריד ףיוא טרַאװ ךיִא

 רע נט ר ע ג

 ןיירא טמּוק

 !אנרע ,ןגרָאמ טּוג
 ...ןייד ָאד ָאטשינ
 ? תיּבה:לעּב רעזדנּוא

 :אנרע

 !עגר ַא טרַאװ ,ןעמּונרַאפ זיא רע
 ?טלָאװעג סָאװ טסָאה
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 ש טי װ ַא ל א ג ע ס {

 ;רענטוע ג

 ךַאז ןייק םיא ןָא רָאט ךיא
 ,ןעמענרעטנּוא טשינ)

 ,גנַאלרַאּפ ןייז טיול ,ןעשעג זּומ ץלַא
 ...קנַאדעג ןייז ,ןליװ ןייז ,קלָאפ ןייז
 ,סָאלש ןסיורג ןּופ
 ,ןעיוּב ךיז טמענרַאפ רע סָאװ
 ...סעּבמּולק עטצעל יד זיּב
 ,סיוא ןעמּולּב יד ןיילַא טּביילק רע
 ,ןֶָא טזייוו
 ...ןייז ףרַאד עלעקשזעטס עדעי ּואו
 ,גלָאפ ךיא
 .ןגלָאפ םיא זּומ ךיא

 ;אנרע

 ,םיא ןגלָאפ עלַא
 ,ךיילג ףיוא םיא טימ ןיּב ענייא ךיא

 ;רענט רע ג

 .יגעװ ןיא טשינ םיא טסייטש ּוד ןמז-לּכ

 ;:אנרצ

 ,..געוו ןייא ףיוא עדייּב ןעייג רימ
 ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא גָארט ךיא
 ,ןגיוא יד ןיא טסגרע םעד רע ןּוא

 :רענטרעג

 ,ליפעג  ַאזַא זייוונטייצ ּוטסליפ יצ
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 ש טי וװ ַא ל'ַא ג צ ס .ז

 ,ארומ ַא
 ןעוועג ןיילק טסלָאװ ּוד יװ
 ? םיא ןגעקטנַא
 ,ּבלימ ַא יװ ,קיטשינ ,ןיילק
 רעכַאװש רעטרילָאקליפ ַא יװ
 . ,,,גנילרעטעמש

 :אנרע

 | ,ךַאל ךיא
 .סע טרעטסײגַאּב םיא ןּוא גניז ךיא

 :רענטרעג

 ,טסכַאל ּוד ,טסכַאל ּוד
 ,דניק.ליּפש ַא יװ ,טשינ רעמ ךָאד טסיּב ּוד
 טּבעװעגסױא ןזירּפַאק ןּופ טסיּב ּוד
 ? רע ןּוא
 ,טדימשעג לַאטעמ םענעלָאטש ןּופ

 ;אנרע

 גניז ךיא תעּב ,ךַאל ךיא תעּב
 טפָא רע טייטש
 ,ןגיוא יד ןיא רימ טקּוק ןּוא
 טקּוק רעקיטשרּוד ַא יװ
 ,ןײרַא לַאװק ןיא
 ,רימ ךיז טכַאד טלַאמעד
 ןגיוא עניימ ןיא רָאנ זַא
 ,ןליו ןצנַאג ןייז ןָא רע טמעש
 טפַארק ןייז
 ..ןעיוּב ּוצ גנּורעטסײגַאּב ןייז ןּוא
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 ש טי װ ַא א ג ע ס .ז

 :ןעס רָא

 רדה ןטייווצ ןּופ

 ,ךָאנ עגר ַא !אנרצ
 ,קיטרַאפ ןיוש ןיּב ךיא

 ;א נ ר ע

 ,...טרַאװ רענטרעג רעד 3 םּוק

 ;:רענטרעג

 ,,,טרעדנּואו ךימ

 ;,נרע

 { ךיד טרעדנואו סָאװ

 ;רענטרעג

 ...ןעסרָא ןּוא ּוד ,ןעסרָא ןּוא ּוד
 ,סָאלש ןיא םיא ַאּב ּוד
 ,ריד ַאֹּב רע טגערפ תֹוצע
 ,רעגעלּפ עגייז ריד טיורטרַאפ
 ,ריד טימ ךיז טליּפש
 ..ןכַאל ןייד ןּופ טכַאל
 רעטסנרע רעקידנעטש רעד
 ...ןעסרָא רעזייּב טעמּכ
 ..ןּביילג םענ ךיא

 ;אנרצ

 ? סָאװ
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 ש טי װ ַא א גע ס קד
 טא... עטאנאל

 ;רצנטרצג

 ,ןּביילג םענ ךיא
 ,סָאלש ןייז ןקידנע טעװ רע ןעװ זַא
 ,םענייז םערּוט ןטסכעה םעד
 ..ןקידנע טעװ רע ןעוו
 ןלעטשקעװַא ץיּפש ןפיוא ךיד רע טעװ

 ןָאפ ַא יװ
 ןייטש ןטייװ ןּופ רע טעװ ןײלַא ןּוא
 ,ןרעטסײגַאּב ךיז רעדיװ ןּוא

 :אנרוצ

 ,רעמיורט ּוד
 ,םיא ןיא טּבילרַאפ טסיּב
 ךיא יו טקנוּפ

 ;רענטרעג)

 ,ןעמַאזנייא םעד ּביל ּבָאה ךיא
 ,ןַאמ ןקראטש םעד
 ,ענייז ןגיוא יד ּביל ּבָאה ךיא
 ,ןײרָא טלעװ רעד ןיא ןקּוק סָאװ
 טייוו רעד ןיא
 ...ךיוה רעד ןיא ןּוא
 טמּוק רע ,,.זַאש
 1טירט עטסעפ יד טסרעה ּוד

 :ןצסרָא
 ןיירא טמוק

 !טניירפ ,ןגרָאמ טּוג
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 שסיװָאל אגעצ ס .ז

 { ךייא גָאט רעד טלעפעג יװ

 ,ןיז ליפיוזַא טימ
 ןסקַאװ לגילפ עניימ ףיוא

 ..ןָא לגילפ עיינ

 :רענטרועג

 ! ןעסרָא ,לגילפ ןסקַאװ ןעמעלַא ַאֹּב טשינ

 טנייה ךיז ןּבָאה רימ ַאּב
 ,ןזָאלעגּפָארַא טנעה יד
 ,,,טלפייווצרַאפ ןיּב ךיא

 :ןעסרָא

 { עשעג זיא סָאװ

 :רענטרעג

 -- ןטישרַאפ טשינ ךיז טזָאל ּפמּוז רעד

 ,װַאטס רעפיט ַא זיא סָאד
 .ןָאט ּוצ סָאװ טשינ סייוו ךיא
 ,קיטיונ ךָאד ךייא זיא ץַאלּפ רעד

 רעמיוּב.רעדעצ טרָאד טליװ ריא

 ...ןצנַאלּפ

 .ןעיוּב טרָאד טליװ ריא
 ערעייא רענעלּפ ,עלַא טשינ
 ,טנַאקַאּב רימ ןענעז

 :ןע סרָא

 ..ןרעװ ןטָאשרַאפ זּומ וואטס רעד
 י.י יי ויש = טטריטסשיטשוסציספאמועאא
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 שטיװַא*ַא גע סט ;

 :רענטרעג

 זיא סָאד זַא ,ןלייצרעד טייל .עטלַא
 ,װַאטס רעטפּושיּכרַאפ ַא
 ...רָאג רבק ַא זיא סָאד
 סָאלש םעד ןּופ רעשרעה רעטלַא רעד
 ענייז טניירפ יד טרָאד טגעלפ
 ןּבָארגַאּב
 םיא ןגעלפ עכלעוװ ,עטּבילעג יד ןּוא
 ...ןסערעד ירפ ּוצ

 :ןעסרָא

 ..ןרעװ ןטָאשרַאפ זּומ וַאטס רעד

 :רענטרעג

 ,..דמַאז ןרַאּפ טנזיוט ףניפ
 ןטסָאק טעװ סָאד
 ,ךס ַא געט ןּוא ימ ,טלעג

 :ןעסרָא

 ,טייצ יד דָאש ַא
 !טעּברַא רעד ּוצ ןעמענ ךיז ךיילג

 ;רענטרעג

 ,טומ רעדיװ ןיוש ּבָאה ךיא
 .."יג ךיא

 ּפָא
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 ש טי װ ַא א גע ס

 :ןצסרָא

 ּוטסקּוק סָאװ ,אנרע ,ּוטסגייווש סָאװ
 {רימ ףיוא רַאטש ױזַא

 ;:אנוע

 טסיײג וד קיור יװ ,רעכיז יװ

 .,יליצ םֹוצ

 :ןעסרָא

 ,ןייא ךיז טיג סע ןמז-לֹּכ

 ;:אגרע

 ?לָאמַא ךיוא טסלפייווצ ּוצ

 :ןעסרָא

 ,טמּוק לפייווצ רעד תעּב
 ,ךָאנ רעקרַאטש ךיא רעװ ןַאד
 רעמ ץלַא ןַאד ךיז טליװ סע
 ,ןכיירגרעד
 - ןענעז סָאד --- תוקיפס
 !סייװ ןּוא םי ןפיוא סעילַאפ
 ּביִל ןּבָאה ןענַאטיּפַאק עטלַא יד
 ךיז טכַארטרַאפ ,,,םרֹוטש םעד

 !דניק ,טסייװ ּוד
 רעכיילּב רעד ָאד רעדיװ זיא טָאטש ןיא
 .,טניירפ ענייז טימ
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 ׂש טי װ ָא 7 א גע ס .ז

 ;אנרע

 ..טדער ןעמ ,סײװ ךיא
 רע ליװ סָאװ

 :ןע סרָא

 ,ײז ןליװ עלַא ןּוא ,ליװ רע
 י ,ןעסרָא ,ךיא זַא
 ּבּורג ןפיט ןיא ּפָארַא ךיוא לָאז
 ןטכַאש יד ןיא ןליוק ןּבָארג ןּוא
 ..עלַא יװ ױזַא

 ,טנזיוט טרעדנּוה ןּופ רענייא ןייז
 .ןייז טשינרָאג
 ,םינּפ ןטרימשעגסיוא ןַא טימ
 ןגיוא עקנַארק ,עטיור טימ
 ןפיולמּורַא
 ײ! טיורּב; :ןעיירש ןּוא
 ,עקרַאטש עלַא ,עכייר עלַא ןטלעש
 ...ןשרעה ןענָאק ןּוא ןליװ סָאװ
 ליװ רע
 ,ןעסרָא ,ךיא זַא ,ייז ןליװ עּלַא ןּוא
 ,טּומ ןיימ ,טפַארק ןיימ ןּבעגּפָא לָאז
 ךיז ןּופ ןײלַא לָאז ךיא

 ןגָאזּפָא ךיז
 !אנרע ,עטּבילעג ,ןַאד ןּוא
 ןעמּוק ןעסרָא רעטייווצ ַא טעװ
 ...טכענק ןייז ןייז לעװ ךיא ןּוא

 ;אנרע

 ?ץלַא טשינ ּוטסיײװ רשנא
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 ש טי ײ ַצ ל ַא ג ע ס ;ז

 :ןעסרָא

 | סייו ךיא
 ,סיװ ךיא יװ ,רעמ ךָאנ ליפ ךיא ןּוא
 ,טיצ עּפמעט ַא טמּוק סע ;ליפ ךיא
 טַארדַאװק רענרעיילּב ַא
 ,,.טלעװ יד ןעמיוצנייא טעװ
 -- ןייז טשינ רעמ ןיוש דייר ,ןייק טעװ ,ןעילפ ןּופ

 !ייג ליפיוזַא
 ,..ייטש ליפיוזַא
 ןרטעמיטנעצ ףיוא ןטסָאמעגסיוא ןּוא
 ,גנַאלרַאפ ןייד ןרעוו טעװ
 !אנרע עיירטעג ,גנַאל ףיוא טשינ רָאנ
 . ערעדנַא ןּוא ךיא זא ,ןייז ןָאק סע
 ,ןייגרעטנּוא ןלעוו
 ,רעקיצנייא רעד ,רענייא רָאנ
 רענייא ןייא רעד
 ןעמיוצ יד ןסיירכרּוד טעװ
 ...ןייג ןּוא

 ;אנ רע

 { ןיהואוו

 :ןעטרָא

 ...דלעה םּוצ ,טָאג ּוצ ,ןילַא ךיז ּוצ

 ;:אנרע

 ..ךימ טסרעטסיײגַאּב וד
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 ש ט * װ ָא  ַא ג ע ס .ז

 :ןע ס רָא

 ,ביל ךיד ּבָאה ךיא
 ..סָאד ךיא גָאז ןּבעל ןיא לָאמ ןטשרע םּוצ
 עלענּוז ַא יװ ,טסיּב ּוד
 ' ,םירדח עניימ ןיא
 ! ןרעפיטש ,וד
 ךיז טלָאװ עכלעוו ,ּוד
 גָאט ןיא העש קיצנַאװצ ןּוא ריפ
 | .טשּוקעג
 ...ןטייקכעלטרעצ ןּופ ,עּביל ןּופ ליונק ֹוד

 :אנרע

 ,רעטּבילרַאפ רעתמא ןַא יװ ,ןעסרָא ,טסדער ֹוד

 :ןעס רָא

 .ןגָאז ּוטסליװ ךיא דער ןטײקשירַאנ

 ;:אגרע

 !רעטייװ דער ,ןיינ

 ;:זע סרָא

 ןּוז יד טסעז ּוד !דניק ,טשינ רָאט ןעמ
 ,ףיורַא ךיוה טייג
 ,רימ ףיוא טרַאװ טעּברַא ןּופ גָאט ַא

 ;:אגרע

 ! רעניימ טסיּב ּוד רעּבָא

)3 
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 שטיװַאל ַא גע ס .

 :ןעסרָא

 .רענייד ,רענייד

 :אנרע

 ,טעּברא ןייד ּוצ ריד ךיא רעפייא טפָא

 ...גנַאלרַאפ ןייד ּוצ

 :ןעסרָא
 ...ריד/ רַאּפ ץלַא

 :אנרע

 ! סָאלש ןייד ּפַא רימ ּביג ַאט

 :ןעס רָא

 ןעיוּבּפיוא רעירפ םיא זָאל

 גנַאלרַאפ ןייד' ףיוא ךָאנרעד

 .ןרעטעמשעצ טימַאניד טימ

 :אנרע

 ,ּפָא רימ ּביג םענייד גנַאלרַאפ םעד
 ...ןעיוּב ּוצ גנַאלרַאפ םעד

 :ןעסרָא

 !אנרע ,ליּפּוצ ןיוש זיא סָאד
 ןעמולּב ריד ףרַאװ ךיא ,ייגירעטציא רָאנ
 / .אגצװ ןייד ףיוא
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 ש טי נָא 5 א ג ע ס ,

 ,.,ריט ןויּב
 ,גנירּפש ,ןטרָאג ןיא ייג רעטציא
 !ץנַאט
 ...ןטעּברַא זָאל ךימ ןוא

 ;אנרע

 ,וטסגָאז ,ןײגקעװַא ףרַאד ךיא
 {?עפַאּב ןייד זיא סָאד

 :ןעסרָא

 ...גנַאלרַאפ ןיימ
 ...ריט ןזיּב ןעמּולּב ריד ףרַאװ ךיא
 ,טירט ַא לעטש ױזַא טָא
 ,טירט ןטייווצ ַא
 ןעמּולּב יד טערטעצ
 ...קידנעגניז יג ןּוא

 ;אגרע

 ,..שוק ַא ןײגקעװַא ןרַאפ

 :ןצ סרָא

 ..ןטעּברַא זָאל ךימ ןּוא ןליּפש ךיז יג
 רעטצנעפ ןיא ןעסרָא .ּפָא אנרע

 /  טנעה טנזיױט ירד ןטעּברַא טרָאד

 ,ליצ ןיימ סױרַא דרע'רד ןּופ טּבָארג ןעמ

 ,טנעװ ןסקַאװ סע

 .סָאלש ןיימ טסקַאװ סע

 ,ןזייא ןּוא ןייטש ןּוא ץליהעג טּפעלש ןעמ
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 ש טי וו ָא 5 ַא בג ע ס .ז

 ,םייל םעד טענק ןצמ
 -- םייל ןיא ןײרַא ץרַאה ןיימ טענק ןעמ
 | ,טּומ ןיימ
 ךרַאמ ןיימ

 ...ןליוו ןיימ
 ,יײז ןעיוּב ןליװ ןיימ טימ לייוו
 גיוא ןטימ לטניּפ ַא סניימ ליײװ
 ...ץלַא טימ טגעװַאּב

 ,ןייז ןָאק'ס
 ,ןייז קיטרַאפ טצװ ץלַא ןעוו
 ןייטש ןּביײלּב ָאד רעקידייל ַא ךיא לעװ
 ,ענעפָא ןגיוא טימ
 ץלַא ןעעז סָאװ
 ,טשינרָאג טימ ךיז ןעיירפ ןּוא

 ןליװ ןיימ ןייז ןָאקיס
 -- .ןגייטשרעּביא ךימ טעװ
 ,רימ רַאפ ןייז רעכעה טעװ סָאלש ןיימ
 ...גנאלרַאפ ןיימ רַאפ
 ,ןייז גנידצלַא ןָאק'ס
 זיא'ס סָאװ סָאד רָאנ ,רענָא עז ךיא
 ...טרעו סָאװ סָאד ןּוא
 ,טיוּבעג טרעװ ָאד
 טנעה טנזױט יירד ןטעּברַא ָאד
 ,גנַאלרַאפ ןיימ רַאפ
 ,גנַאלק ןייא לייוורעד רעה ךיא
 ,זָאלּב-רפוש ןייא
 ,לוקרעדיוװ ןייא
 קירּוצ טייג ןּוא סױרַא טמּוק סָאװ
 :ןצראה ןיא ןײרַא
 *! טעּברַא רעד ּוצ,
 *! טעּברַא רעד ּוצ,

 ּפָא '
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 ש טי װײ ָא לא ג ע ס .ז

 ;:רעטכיד

 ןײרַא טמּוק
5 

 ,ריט רעד ַאֹּב רמוש רעד טכערעג זיא רע
 :טגָאזעג רימ תמא טָאה ףאלקש רעד

 ..ָאטשיג ָאד עקַאט זיא ןעסרָא
 ,ץלַא ךַאנ טסיוּב ּוד !ןעסרַא ,ןעסרָא
 רעטנעדּברַאפ ַא רעיֹוּב ַא טסיּב ּוד
 ..רעייגקידייל רעטנערברדַאפ ַא ןיּב ךיא ןּוא
 | ?סָאװ זיא
 ,..ןטסַארטנַאק ביל טָאה טלעװ יד
 -יןעּור ןעמ ןַאק ָאד ןּוא געװ ןּופ ךיא ןיּב דימ

 ןעמּולּב ענעטָאשעצ ןפיוה ַא ןיירא טילפ רעטצנעפ ןכרּוד

 ...ןעמּולּב 1סָאד זיא סָאװ
 ?ןעמּולּב טימ ךיֹוא ןעמ טליּפש ָאד

 -- טרַאװעג טשינ יװ ,טכירעגמּוא יו
 ,,יסיוועג ןַארַאפ יורפ ַא זיא ַאד

 :א נר ע

 ןירא קיטסַאה טפיול

 ּז ןעמולּב עניימ ריד ןלעפעג יװ ! ןעסרָא
 { ןעסרָא זיא ּואװ ! ןעסרָא
 {ןאמ רעדמערפ רעד רע זיא רעוו . ןּוא

 :רעטכיד

 רבח ַא סנעסרַא ,רעטכיד ַא
 ,..טגנוי רעד ןּופ

 :אנרע

 ,ךיא טכַארש קידנעטש ,רבד ַא סנעטרָא



* 
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 ש סי דָא 5 א ג ע ס .ז

 ,טשינ םענײק טָאה ןעסרָא זַא
 ...רימ רעסיוא

 ;:רעטכיד

 טשינ ךיז טקיטיונ רע ,קרַאטש זיא ןעסרָא
 ,טניירפ ןייק ןיא
 ענייז טניירפ יד רָאנ
 ,.םיא ןיא ךיז ןקיטיֹונ
 ? ןעסרָא זיא ּואװ

 :אנרע

 ,טנפה הנחמ עסיורג ַא ןטעּברַא טרָאד
 ,ֹוזַא ליו רענייא לייוו
 .יליצ ַא טָאה רענייא לי

 :רצ טכיד

 דייר יד טסדער ּוד ,יורפ עטנַאקַאּבמוא ּוד
 ...טניירפ ןיימ ,רע סָאװ

 :אנרע

 ...רעטּבילעג ןיימ ןּוא

 :רעטכיד

 ...ּביל טָאה ןעסרָא
 ..יטּבילצג ןעסרָא
 ...טסַאררעּציא סָאד
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 ש טי װ ַא 7 א ג צ ט .ז

 :אנרע

 !סנױזַא זיא סָאװ

 :רע טכיד

 ןסאּפשּפָא ןוא ןכַאל קידנעטש טגעלפ רע
 ...ןּבילרַאפ ךיז ןגעלפ סָאװ ,יד ןּופ

 :אגרע

 ? ךיוא רעטכיד ןופ ןּוא

 :רעטכיד

 ,רערעמ ךָאנ רימ ןּופ
 טּבילרַאפ ךיז ּבָאה ךיא לײװ
 ...לָאמ ליפוזַא
 ןעיורפ ענייש ליפיוו ,ליפוזַא
 ..ןעזעג ּבָאה ךיא

 :אגרע

 ? רעטציא ןוא

 :רעטכיד

 ,רענעטלעז ןיוש טציא
 ,געװ ןּופ ךיא ןיּב דימ רָאנ
 ,..טניירפ ןיימ ןעז ןיוש ליװ ךיא

 :אנרעצ

 ךיילג ןעייג רימ ,טציא טעּברַא רע

 ,םיא ֹוצ
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 ש טי װָא ל א ג 9 ס .ז

 ,ךיז ןטרָאד טרעטנַאלּפ רע
 ,לגיצ ןּוא ןייטש ןשיװצ
 טעװענַאלּפ ןּוא טלעפַאּב ,טיוּב רע
 ...טעּברַא רעד טימ טמעטָא ןּוא

 ;רעטכיד

 ,..אנקמ טשינ םיא .ןיּב ךיא

 :אנרע

 {סנױזַא זיא סָאװ

 ;רעטכיד

 !דרע רעד ףיוא ןעיוב
 ,ןליװ ןצנַאג םעד םייל ןיא ןטענקנײרַא

 .טּומ ןצנַאג םעד ןסערּפנײא לגיצ ןיא

 ,םיקרעכיז טשיג ףיֹוא !דרע רעד ףיוא ןעיוּב

 ץלַא סע ןָאק ןגרָאמ ןעוו

 ..קעװַא טיוט.רעייפ טימ

 !דרע רעד ףיוא ןעיוּב

 -- ןגיוא ןענָאילימ רַאפ

 ,,.סרעניגרַאפ טשינ

 ןרעיול ןגיוא עזייּב ןעוו

 ,ןטכינרַאפ סע ןליוװ ןּוא

 !ןיינ

 ,רעטסעפ ןענעז רעסעלש עניימ

 ;:אנוע

 ?טסיוב זו ד ?רעסעלש ענייד
 עק
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 ש טי װ ַא לא ג ע ס ,ז

 :רעטכיד

 ..עיזַאטנַאפ רעד ןיא
 ןעטרַא ךיז טָאה רעסעלש עכלעזַא

 טלעטשעגרַאפ טשינ
 ...םולח ןטסנעש ןַײז ןיא

 ,ןלייז עקידלדניוש עכלעזַא ,רעסעלש עכלעזַא

 .:רָאמרַאמ ןקיטכיזכרּוד ַאזַא טימ

 {ואו ןּוא
 ,גרעּב עטסכעה עמַאס יד ףיוא
 ,ייז ןעגנעה למיה ןעיולּב ןרעטנּוא
 רעדלעװ יד ןּופ רעכעד יד ףיוא
 ..ןַאעקָא ןּופ שינעפיט רעד ןיא ןּוא

 ;אגרע

 סע טעז רעװ
 +ןָא סע טקוק רעװ

 :רעטכיד

 ...ןילַא ךיא

 :אנר ע

 ןרָאי-רעדניק יד ןיא טלָאמַאד ךָאנ
 ט,יּפשעג ךיוא ךיז ךיא ּבָאה
 ...ךעלּביטש:ןטרָאק טימ
 טפַארק רימ טלעפעג טנייה
 טיוּב סָאװ רעד ןּוא
 ..טָאג ןיימ ןיא רענעי



260 
 ש טי װ ָא 5 א ג צ ס 4

 :רעטכיד

 ,טניירפ ןצלָאטש ןייד ,םיא סע טסניימ ּוד
 ליװ רע סָאװ ,ןעיוּב רע לָאז .ָא
 ..ןרעטשעצ סע רעכיילּב רעד טעװ ןגרָאמ ןּוא

 :אנרע

 { רעכיילצ רעד
 ;טרעהעג ןיוש ןעמָאנ םעד ּבָאה ךיא
 ,ענעדירפּוצמּוא הנחמ ַא טריפ רע
 / -- םיא ןריפ ענעדירפּוצמוא יד ,ייז רעדָא
 ...ןָא קיניײװ ךימ טייג סָאד
 ןלעװ ךיא טלאוו ןסיװ ךָאד

 ,ןעסרָא יװ רעקרַאטש זיא רע יצ
 ,ליצ ןייז ןיא רעכיז ,ןּוא ץלָאטש זיא רצ יצ
 : ! ןעסרָא ןיימ יװ

 :רעטכיד

 ...קראטש עדייב ןענעז יז

 :ןאנ רע

 { רעקרַאטש זיא יז ןּופ רעװ רעּבָא

 :רעטכיד

 ,ןיימ רעדנוזעּב ַא רָאג םעד ףיוא ּבָאה ךיא
 ,רעד זיא קרַאטש
 ,טשינרָאג ןּבע ןיא טָאה סָאװ
 ..ןּבָאה טשינרָאג ןּבעל ןיא ליװ לָאװ

 שוי
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 ש טיװ ָאל ַאגצ ס .ז

 ;:ַאנוע

 ,קינסַאּפ ןּוא טסופ רעד
 טכַאנ ןּוא גָאט טלדיל סָאװ
 ז רעסעלש-עיזַאטנַאפ טיוּב ןּוא

 ;רע טכיד

 ,טלעװ עצנַאג יד ּבָאה ךיא --- רימ ןּופ ְךַאל טשינ

 ...דלָאג לסיּבַא סיוא רימ טלעפ רעטציא רָאנ
 : ,..טניירפ ַא רימ זיא ןעסרָא ןּוא

 :אנרוע

 ןדימשסיוא טשינ ןָאק יז  עיזַאטנַאפ יד ןּוא
 ,עקידנּור-עניילק יד
 ..ןטַאקּוד ענצדלָאג יד
 ּוטלעג ןבעג ּוצ גרַאק ךעּבענ זיא עיזַאטנַאּפ יד

 ;רצ טכי ד

 טשינ ךיז טמענרַאפ עיזַאטנַאפ יד
 ,..םיגינע עקיטשינ עכלעזַא טימ
 ,.טשינ ןעגנילק תומולח
 ,טניירפ ַא רימ זיא ןעסרָא ןּוא
 ,..טגיירפ ןיימ ןעז ןלצװ ןיוש טלָאװ ךיא

 :אנרע

 ןעמולב יד ףיונעצ טּביולק

 ..םיא ּוצ ךיילג ןעייג רימ
 ךס ַא דלַאּב גנּוגעװַאּב ןעז טסעװ
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 ש טי װָא 5 8 ג ע ס .ז

 ןטעּברַא סָאװ ,טנעה ןּוא
 ,,.ביוטש-ענּפַאװ ןיא עטרעיילשרַאפ
 ,.,! םּוק

 .ּפָא

 שק8א ןטשסרע ןופ ףוס



 רעדיל יירד ! ןראק .ה לחר
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 ןעלמ עק 31 יד

 ןדמַאז עטילנעצ סייוו סָארַאהַאס ךרוד ןטסעמ'ס
 ןרָאלַאב רעווש ןעלמעק קיסיירד ןוא ןייא
 ,שינעקנעב ןטליטשעג טשינ ןיימ ןופ אשמ רעד טימ
 .ןפָאה טקילייהעג ןופ רצוא טימ
 ןטייז יד ןיא ןסימשעג ייז ןפיול
 ,ןשטייב-לרוג עקידנעילג טרעדנוה טימ

 טייקדימ רעליופ ןיא ייז ןגעקטנַא טקערטש'ס
 | .ַארַאהַאס :ּבייל םעניורּב קיאילג ריא
 ,סרעכעפ ןעלגילפ טימ ריא רעּביא ןכָאפ סרעלדָא עסיורג
 סעווירג ןעמַאלפ יד טימ ןגייל יד ןוא
 דילגיו ַא טכעננרעטש ןיא ריא ןעמורּב
 ,תכולמ.דמַאז רעײז יוװ ,סייה ןוא ץלאטש

 ןעלמעק קיסיײרד ןוא ןייא ןעייג
 סענאוואראק עסייוו ןשיוװצ
 ,עטכיילפעגסיוא ןטעלעקש ןופ
 גנוטכינראפ ןופ םתוח םעד טימ
 -- ןגיוא עיירט יד ןיא
 ןצלמעק קיסיירד ןוא ןייא ןעייז
 ַארַאהַאס דנַאל רּבדמ םעד ןיא
 .רעריפ ַא ןָא ,רעזייוו ַא ןָא

11 
 טָאטש ןיא זיוה ַא

 ,זיוה ַא טיוּבעגפיוא

 ,סיורג ַא

 יי אי הארי יי



2 
 ןרָאק .ה *חר

 .טָאטש ןופ ץרַאה ןטימ ןיא
 סיוא ןוא ןייא ןשטנעמ ןעייג
 ,זיוה ןעָארג םניא
 ,ןכַאל ַא טימ ןשטנעמ ןצגנערּב
 .טנעו יד טימרעד סיוא ןריצ
 ,דוס ַא טימ ןשטנעמ ןעגנערפ
 ,לקניוװנּפערט ןיא םיא ןלעטש
 . ..ַאש
 ,ייו ַא טימ ןשטנעמ ןעגנערּב
 ,סיפ יד רעטנוא םיא ןטיירּפש
 .ךיּפעט רעסרעּפ ןכייר ַא יו
 ,ןועגש טימ ןשטנעמ ןעגנערּב
 ,םורַא םיא טימ ייז ןצנַאט
 ,ןלאז עטסוּפ עלַא רעּביא
 ,ןרָאדירָאק עּלַא רעּביא
 ,ייה

 ,בוטיסוי א זיוה ןיא טרעוו'ס ןוא
 ,דיירפ עסיורג ַא טגנילק'ס ןוא

 סיוא ןוא ןייא ןשטנעמ ןעייג
 ,זיוה ןעָארג םניא

111 

 ר ע ט ס ז וו ש

 ,9סקַא ןיימ ּוצ ןָא ּפָאק םעד גיוג

 ,רעטסעווש

 עשטשעיפ ךיא טָא

 ,רָאה ןעגנַאלש ,עגנַאל ענייד
 עסַאלּב ןקַאּב יד טעלג ךיא ןוא

 עטשטיינקעצ יד
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 ןרָאק . לװחר

 ,ןשוק עטלָאצַאּב ןופ
 עקידרעּביפ ןגיוא ענייד
 ,ןלייה עפיט יד ןיא ןעמַאלפ
 ,רעווש טייקדימ רַאפ ּפָאק ןייד זיא'ס

 ,ןטולּב ןלַארטשנוזמכַאנרַאפ ןוא
 ןּבעװ ןלַארטשנוזטכַאנרַאפ ןוא
 ןרעטש ןטגיינעג ןייד םורַא
 ,טייקנסעגרַאפ ןופ ןרעיילש
 ,טנװַא רעד טמוק'ס זַא סענרַאפ ָאט
 ,ךשוח ןוא טכַאנ ןָא סעגרַאפ ָאט
 ןכַאל ןוומ'ס זַא סעגרַאפ ָאט
 ןּפיל עטלָאמעגנָא ,עסַאלּב
 .גנַאלק-הנוז ןכיוה ןטימ

 ןעור וצ טוג ָאד לייוורעד זיא'ס
 ןגיװרַאפ טנעה עקנַאלש יד ןוא
 ,סיוש רעקידמותי רעד ןיא
 הואּת ןופ רעטנקירטרַאפ רעד
 ,טכענ עגנַאל יד ןיא
 ,טייקפיט רעטספיט רעד ןיא ןשיול
 | תומשנ ךיז ןטעּב סע יו
 ,טכיל םוצ ,ענעריוּבעג טשינ
 שפנ רעצנָאג רעד טקנעב'ס יו ,ןוא
 ,דניק ןופ יירש ןטשרנ ןַא ךָאנ

 ןהעש יד סיוא ןעניר'ס רעּבָא
 ,ןדנואוו ענעפָא ןופ טולּב סָאד יו
 ןבעל ןופ ּפָא ןעלקיוו ןהעש
 ,םידעסלרוג עקידרקפה
 ןיוש טכַאנ ,זיא טכַאנ
 - .עניימ רעטסעווש
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 ןרָאק ה לחר

 : ,רעה
 ,עװָאס יד טפור תוב רח ןופ

 ,תומולח ןיא ךיז טלייװרָאפ טסָאה
 ןקַאב יד ףיוא ךָאנ טישעג טשינ
 ,דנַאש ןופ ׁשַא ןטױררוּפ רוּפ
 ןטכָאלפעג טשינ ןוא טמעקעג טשינ
 ,רָאה ןעגנַאלש ,עגנַאל ענייד

21 





 רעלעק ןיא / טרעבליג המלש



 ןוא ןצעזרעציא ,ןקורדרעּביא
 רָאטױא רעד טלַאהַאּב ןליּפש

 ךיז רַאפ טכער סָאד

 טרעּבליג סחנּפ רעדורּב ןיימ הנתמ ַא

 יִ*

 םענַײלק ןכיוה ןרעטנוא ,ענעצס רעד וצ טנָאנ ,בוטש-רעלעק עסיורג ַא)
 +רעדָאפ רעד ןיא ,ףױרַא .עּפַאנַאק עטלַא ַא ,קנַאג ַא ,שיט ַא לרפסצנעפ
 ןוא ,ןפָאלש םוצ יורטש טגיל לקניװ ַא ןיא .ךיק יד ןוא רויט יד ,טנַאװ
 ,לּפמעל ַא טגנעה שיט ןרָעּביא ,טנַאװ רעד ףיוא ,טכַאנ ,ךעלטסצק ,ךעלקעפ

 ,(בוטש.רעלעק טפלעה ַא טכיײלַאּב סָאװ

 ּׁש י ר ע ב

 ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג .רעקיצײלפ2טיירב ַא ,,קיצכעז רָאי ַא ןופ די ַא)
 טימ לטיה ןכוט ַא ןוא עקרַאנירַאמ עצרוק ַא סײג רֶע .זָאנ-רעלדָא א ןוא

 (קעשַאד ןטריצנַאלגירעדעל ַא

 ע ש ט ח ר 7

 ףיוא טציז יז .םינפ קידנגײװש.לעג ַא טימ ענעדײ ַא ,ּבייװ סעשירעצ)
 (סעילּפָאטרַאק טלייש ןוא ,ןגיוּבעגנייא ,עּפַאנַאק רעד

 ש י ר ע ּב

 ;(טנַאװ רעד ןּבעל קַאז םעד ּפָארַא טלעטש רע ,סעצײלפ יד ףיוא קַאז א טימ ןיײרַא טמוק)
 ! סעקלַאגנעי םיוּב םעד וטסָאה ָאד

 עש טחר

 !1 ָאטשינ ןיא רעמ :(וצ טמוק)

 :ש יר עב

 ךָאד טסָאה וד .טקידײלעגּפָא ןעוועג זיא ןטניה .ץיּפש ןופ זיא סָאד
 !סױרַא זיא'מ ןעוו ,סעקלַאגנעי םיֹוּב םעד ןסײרּפָא טזָאלעג טשינ ךימ

 י/ :עש טחר .
 .ענּבָארד רעייז ןעוועג ךָאנ ייז ןענעז ,ןטרָאג ןופ סױרַא זיא'מ ןעוו
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 טר עבליג .ש

 ,יייאייאיאייייניומ

 :שירע ּב

 (סױרַא טײג רע) !טשינ רָאג וטסָאה

 ע ש ט ח ר

 ! קעז עכעלטע ןעוועג טלָאװ'ס !סענרַאּפ עצנַאג ;(קאז ןיא ןיירא טקוק)

 ש י ר ע צב

 אסעקלַאגנעי יד ןבעל קעװַא טלעטש רע .סעצײלֿפ יד ףיוִא קַאז ַא טימ ןײרַא טמוק)
 שָאג עטטחר .עּפַאנַאק רעד ףיוא ךיז טצעז רע) ! סעילּפָאטרַאק סעקלַאגנעי רַאפ

 (ךיז טצעז ,טּפַאנַאק רצד וצ טײג יז .סעילפָאטרַאק יד טקוק

 :ע ש ט ח ר
 { ןבעגעג ריד טָאה ץירּפ רעד

 :שירעּב

 םערָא ןרעטנוא ךוּב ַא טימ ןוא ןלירב עפראש ערָאלק טימ לצירפ ַא
 7 ,ןבעג וצ טנייפ טָאה

 :עש טה ר

 ו ןעמונעג ןיילַא טסָאה

 :שייוע ב

 םעד ןסייהעג ךיא צָאה ,טעילטָאטרַאק גרַאּב ַא טישעגנָא ןגעלעג זיא'ס

 יד ןעמעקוצ - דרעפ םורא ןערָאּפ ןלעטשּפָא ךיז לָאז רע ,ןַאמרופ

 טערָאּפעג לייוורעד ךימ ּבָאה ךיא ןוא ,קע םעד ןדנוברַאפ ,טווישזרג

 ( טלײש עשזחר ) ,סעילפַאטרַאק יד ַאּב

 ש יר ע ג

 .טסגייווש וד ןוא ,האנה טסָאה וד ;(ןײרַא םינפ ןיא ריא טקוק ,ןייא ךיז טגייג)

 ,ליטש ךיז טייג ץַאק ַא ןוא ,טשיור ןוא ,טליּב ןוא ,טפיול טנוה א

 ףיוה ןפיוא ךימ טָאה טריוו רעד (ןגײװשליטש ַא) קיזמ רעמ זיא ןוא
 - .ןקיטכענ ןשטנעמ רימ וצ ןעמוק'ס - טּפַאכעגנָא

 סָאד טרַא סָאװ ,עגָאלדָאּפ ןיימ ףיוא רעּביא טקיטכענ דיי ַא זַא -
 ריא טײטשרַאפ - טעװעקַאמס ןוא ּפָאק ןטימ רע טיירד - !!ךייא
 יא ידי
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 ט ר ע ב ליב .ש6

 טי

 רעמורפ רעד - !טפעשעג ַא ,הינסכַא ןֵא ךָאד סע זיא ,יוזא בוא ,ךימ

 .ײרשעג ַא טכַאמעג ּבָאֹה ךיא ןוא ,לגענ ןוא ןייצ ןזיוועג טָאה ףלָאװ
 ,הטילּפ טכַאמעג טָאה רע יװ ,ןעז טפרַאדעג ,עשטחר ,וטסָאה

 :עש טחר

 ,הריד רעד ןופ ןפרַאװסױרַא ךיד טעװ רע

 :שירעפצ

 ! טשינ ןָאק רע

 :עש ט ח ר
 .סעדנַאס יד ןיא קידנעטש טגיל דיי רעד

 ;:ש יר עב

 "ליטש {) .ונחיו תולהקממ ועסיו (ןייז:הרדס-ריבעמ ןופ ןוגינ ןטימ) םיא גָאה ךיא
 (ןגייווש

 עש טחר

  !טכַאנ רעד ןיא קיטש ַא זיג םורָא ךיז טפעלש ךיומ יד :(קידנלייש)

 :שייוע ב

 טקישעגוצ זדנוא טָאה טָאג ,וטסרעה !קיטיײצ ןיש ןיא טכנורפ יד

 ,לרוחב ליואוו

 :עשט טחר

 57 טימ רעדל7עפ יד ןעװעלַאמּפָא טייג רע - רעייגקידייל א ןיא רע

 ,.רעדלעוו

 :שירעב

 .ךיז רע טליּפש ,צלעגניי ַא ךָאנ זיא רצ

 :לט טהחד

 ! רעגניי זיא לדנעמ רעזדנוא |

 :שירע ב

 -גָאװצ רָאי ַא ןופ רוחּב ַא ןײרַא טמוק סע) ,שטנעמ א ןרעו רימ אפ טעװ רע
 יי ריוו/דיאריויאמ



5 
 טר צבליג ש

 יםיש רצ ,קַאז ןטָעװעקַאּפעגנָא ןַא סעצײלּפ יד ףיוא טגָארט רע ,רעקיצײלּפ-טײרצ א ,קיצ

 (ץכַעװעלּבכוה ןוא רענעּפש ךיק רעד רַאפ סיוא

 | לד נ עמ

 ךיוש טסעװ וד ,עמַאמ :(לװיטש יד ּפָארַא ךיז ןופ טיצ ןוא ךיז טצעז ,טעּב םוצ טמוק)

 ,רעקיטש עּבָארג זיולּב ,ןענערּב וצ ןּבָאה ָאד

 ש י ר ע ב :

 .שמענ רצ) ! רָאּפש טגנערב נג טנייה טכָאה וד ,לדנעמ ,ָא :(ךיק רעד וצ טייג)

 םיִא ןופ טיצ ןעמ ,םיױּב ןשירכ ַא טגנערב ןעמ (טקעמש ,ץלָאה קיטש א

 ןטנוזעג םעד טליפ'מ -- טעװעלּבוה ןעמ ,טנעז ןעמ ,ערָאק יד ּפָארַא
 ! דלַאוו

 לדנעמ

 ,ןצנוק ןייק ןופ טשינ טסייוו ,טעּברַא סָאװ רעד :(טעצ ןפיוא קידנגיל צלַאה)

 :שירע ּב

 .קאמשעג טפָאלש רע ןוא ,טיטעּפַא טימ טסע רע ןוא

 - :עש טח ר

 ,רעדעס וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .ןטעּבױא טלָאװעג טשינ רע טָאח ןיילא

 :שייוע גע

 ,לּמע ,ןשרַאק ּפָאק ןרעביא ןעגנעה'ס .םערַאװ זיא'ס ,קיטכיל זיא'ס
 ףיוא סע טסָאה וד (ןיײרַא םינּפ ןיא ןעשטחר טקוק ,ןייא ךיז טגיײּב רצ) .סענרַא

 ! עטבנג ,טנייפ טשינ

 ;:לד :ע מ

 . {ןטעּברַא רערעדעי ףרַאד ,ןטעּברַא זַא ,רעמ טשינ סייוו ךיא

 :שירע ג
 ! דרעפ ַא יװ ,ןקיטסימ ןוא ןסע ,ןטעגרַא

 ;לדנע'מ
 ! ןקיטסימ טשינ ןוא ןסע טשינ ,עטַאט ,וואורּכ
 ,2טייר- ריק
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 טרעצבליג ,ש

 ש י ר ע ּב

 רעד וצ ּפָארַא ּפָאק ןטימ ,ריפ ףיוא טייג דרעפ ַא ,ייטשרַאפ ;(טלכיימש)

 !למיה םֹוצ ףױרַא ּפָאק ןטימ ,ייווצ ףיוא טייג שטנעמ ַא רעּבָא ,דרע
 ,רוגיפ עקנַאלש ַא ,ןצניינ רָאי ַא ןופ לדימ ַא ,עלהאל ןײוַא טמוק סצ ,ןגייוושליטש ַא)

 (ןגיוא עקידעּבעל ןוא ,רָאה ּפָאק רעטכידעג ,רענייש ַא

 :שירעצ

 ןעמעוו טימ (ךיז טצעז יז) !ךיד ץעז (וצ טײג יז) !רעהַא רָאנ םוק ,עלהאל
 * { טכַאנ רעד ןיא קיטש ַא זיּב וטסייג

 ; ע ל"ה א ל

 ! ךעלגניי טימ

 ;:ש ירע צב

 ,לגניי ןייא ּפָא ךיז טּביילק ןעמ

 :על האל

 .רעסעב זיא ךט ַא טימ

 ׁש י ר ע א

 !ןקיטשרעד ךיד לעװ ךיא ,עסקיש !עסקיש :(זדלַאה םַאּב ןָא יז טמענ)

 :עש טהחר

 םעד טמענ ױ) !טָא יז ןָאל ,ןגירקעגנָא סעפטע ןיוש טָאה רענעגושמ רעד

 (ךיק רעד וצ טייג ,סעילפָאטרַאק עטלײשעגנָא יד טימ ּפָאט

 ש ירע צב

 טוג ןיוש זיא טכורפ יד :(ןעשטחר וצ ,ּפָא ךיז טלעטש רצ ,רעלעק ןרעּביא טײג)

 טימ טכױזעג ךיילב ךעלגנעל ַא ,קיסײרד רָאי ַא ןופ רוחּב ַא ןײרַא טמוק סע) !קיטייצ

 קיסַאּפ ַא ףיוא טלַאה רע ,שוילעטַאק ןטשטיינקצצ.טיירב ןצרַאװש ַא טגָארט ,רָאה עטכידעג

 ףיוא ךיז טצעז ,לקניװ ןטלײטעגּפָא םוצ טײג רצ .צלעטסעק ןיילק ַא עציילפ רעד ףיוא

 ,טייטש שירְצּב .סעקלעזדנעּפ ןקינײר ןָא טּבײה ןוא עלעטסעק עניילק סָאד טנפצ ,עלעקעּפ ַא
 משַאװ ,םֹורֵא ךיז טדניּב ,עלײשטַאפ ַא ענעשצק רעד ןופ סױרַא טמצנ רע ,ןדוד ךָאנ טקוק-

 (בירעמ ןענעװַאד ןָא טבײה ןוא ,טנעה יד ךיז
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 טרעּב ליג .ש

 ש י ר ע ּב

 תא .ףילחמו :(טנַאה ַא טימ וצ טכַאמ ןוא ,ןוגינ ַא ןיא ,ךיוה טגָאז ,ןדוד וצ טײג)
 םוי ארוב !ונוצרּכ עיקר םהיתורומשמּב םיבכוּכה תא רדסמו .{ םיגמזה
 איבמו םוי ריבטמו !רוא ינּפמ ךשוחו ,ךשוח ינּפמ רוא ללוג ,הלילז
 רצטײװ טנװַאד רע) !ומש תואבצ י*י ,הליל ןיבו םוי ןיּב לידבמו ,הליל
 וא ךיִק רעד ַאב טײטש צשטחר .ןעלדנעמ ןופ ןעּפָארכ טָאד טעב ןופ ךיז טרעה'ס ,ליטש

 (לקניװ םוצ טײג צלהאל .ירשע הנומש ךיז טלעטש שירעּב .טכָאק

 ;!ד ו ד

 ? ןעגנאגעגטימ טשינ יז ןענעז סָאװ רַאפ

 :עצ לה אל
 ! ןָאטעג טרָאד ןעד ךיא טלָאװ סָאװ

 :ד ו ד

 .לָאמ ךיא יװ ,ןעזעג ןוא ןסעזעג ןטלָאװ יז

 :עלהאל

 ! | טשינרַאג רעמ ןוא

 :ד ו ד

 רלעמ ןפיוא ןקוק ןוא ןציז יו ,ןגינעגרַאפ רעסערג ןייק ָאטשינ זיא' ס
 ,למיה ןפיוא

 על ה אל

 זַא ,ןיוש יז ןגָאה סָאװ (ןגײװשליטש ַא) !עלערַאנ ַא ןענעז יז ;(סלכיימש) -
 ! 1 ףיוא ןלָאמ יז

 :ד ו ד

 ןוא ,טלעג ךס ַא רע טגירק ,ךַאז עטוג ַא ףיוא טלָאמ רעלָאמ ַא זַא
 ,טמירַאּב טרעו רע

 :עלהאל

 ,טניואוועג טשינ זדנוא ַאּב ןיוש יז ןטלָאװ טלָאמעד
 יט
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 סט רצ ב ליג .ש

 :ד ו ד
 ךיא ןוא ,דלַאװ טימ ןיא לצַאלַאּפ ןגייא ןַא ןּבָאה ךיא לעװ טלָאמעד
 םענרעזעלג ַא ןוא טנעװ ענרעזעלג טימ עילעטַא ַא ןיא ןטעּברַא לעװ

 (םורַא יז טמענ רע) !רימ טימ ןעמַאזוצ ןייז טעו עלהאל ןוא ךַאד

 על האל

 ! רענגיל רעסיורג ַא ןענעז יז ;(טלכיײמש)

 ד ו ד

 ןטייר ןוא ,לגניי ַא יו ,ןעוטעגנָא ןייג טעװ עלהאל :;(ןעמונצגמורַא יז טלַאה)

 הרשע הנומש סױא טײג שירעּב) !דלעפ ןרעּביא ּפָאלַאג ,לדרעפ טוג ַא ףיוא
 (קעװַא ךיג טייג עלהאל

 עש ט ח ר

 ,טמיִק שירעּב .שיט םוצ טטרג עלחאל) ! ךוטשיט סָאד טרָאד גייל ;(ךיק רעד ןופ)
 (ןדוד וצ וצ

 :שירע ב

 ז וטסעװעלַאמ עשז-טָאװ

 :ד ו ד

 { ,דלעפ ַא טלָאמעג פָאה ךיא

 :שיר ע 3

 שטנעמ ַא ןעוטכָאנ ליוו עמלַאמ ַא יו ,טָאג ןעוטכָאנ אקוד טסליװ וד

 (לטערּב טעװעלאמעג ַא ןשירעּב טזייװ דוד)

 שי ר עב

 רעד ןיא ףױרַא קוק ךיא ןעוו ,ןטרָאג ןיא ,עלעגניי ,רעה :(ףיורעד טקוק)
 ,סעגרַאפ ךיא זַא ,טיירב ױזַא ןוא סיורג יֹוזַא למיה רעד זיא ,ךייה

 ! דרע רעד ףיוא ןטניה ייטש ךיא זַא

 עש ט ח ר

 זרטסַאװ קעל ןייק ָאטשינ זיא'ס :(ךיק רעד ןופ)
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 טרעבליג .ש

 ש י ר עב
 ןכעלגיגעק ַא ןיא ןיּב'כ - טמולחעג רימ ךיז טָאה'ס :(ןוגינ ַא טימ טגָאז)
 ךיז טקיטעז גױא ןיימ ןוא ,לוטש רענעדלָאג ַא ףיוא ץיז'כ ,ץַאלַאּפ
 םעד ןיירַא צייו ןיימ טקעטש גנילצולּפ ,םורַא ןטייקכעלרעה יד טימ
 !!שירעּב ,וטסיּב ואװ ,שירעצ -- ךימ טכוז ןוא רעטצנעפ ןכרוד ּפָאק
 .טגגער'ס ןוא סַאג רעיורג ַא ףיוא ייטש'כ ,ןדנואוושרַאפ זיא ץַאלַאּפ רעד
 טימ שיט םוצ טמוק עשטחר .סױרַא טײג ןוא לעּצוק םעד טמענ ,ריט דעד וצ טייג רצ)

 (סומ ַא ַאּב םיא טפעלש ןוא ןצלדנעמ טקצװ עלהאל .ףיוא טיג ןוא פָאט ןקידערַאפ א

 שירע ב

 נא טנרעל ּבייוו ןיימ :(ןדוד וצ ,רעסַאװ לעּבוק םעד קעװַא טלעטש ,ןַײדַא טמוק)

 טימ טיורצ ףיורעד ןסקַאװ לָאז סע ,זיא דלצפ א - טשּפ םעד שרעד

 ןוא ןכָאק םוצ ןוא ןענערּב םוצ ץלָאה ,זיא דלַאו א .סעילֿפָאטרַאק

 טכַאמעג שירַאנ רָאנ זיא ,דלַאװ ַא ןוא דלעפ ַא טנווייל ףיוא ןלָאמסיױא

 טערָאּפ ,סעזעג ןקירעדינ ןפיוא ,לקניװ ןיא טציז דוד .ןסע ,שיט םַאּב ןציז עלַא) .ךיז

 סָאװ ,לטָערּב ןטעװעלַאמעג-שירפ םעד ףיוא טקוק רע ,סעקלעזדנעּפ ןוא ןּברַאפ יד טימ +יז

 (םיא רַאפ טייטש

 עש טחר

 :ןעלהאל ףיוא ,וצ ןרעדעי טסיג יז ,ּפָאט ןקידערַאּפ ַא טימ שיט םוצ ךיק רעד ןופ טמוק)

 טײג ױ) ,ןרָאװעג עטנסחי ַא ,ָא ,לפעל םעד טגײלעגקעװַא ןיוש טָאה יז
 ! רעטכָאט סעשירעג (ךיק רעד וצ ּפָאט ןטימ

 :שייוע ב

 יד ןופ !!רעטוּפ טימ עלעדניה ןוא ,ךעלעכַאי ןבעג ריד רשפא ןוא
 רעד טימ ףוג רעד ,ליופ ןוא ןּברָאדרַאפ ןעמ טרעװ םילכאמ עכייר
 וטסעװ ,ןסע ןטסָארּפ ןעמערָא םוצ ךיד ןייװעג !קנַארק טרעװ המשנ

 ! טנוזעג ןוא טַאז ןייז

 :לדנע מ

 .ןסע םוצ טיטעּפַא ןייק טשינ ןעמ טָאה ',קידייל םורַא טייג ןעמ זַא

 :על האל

 ןַאמערָא ַא ,לדי טלַא ַא ןײרַא טמוק סע) !עכימ ַא ריד רַאפ טייטש'ס ,לומכ
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 טרעצבליג .ש

 עשטחר .טצכערק ןוא ךעלעמַאּפ רעײז לקניװ םוצ טײג רע ,ט:ַאה רָעד ןיא ןקעטש ַא טימ
 (ןסע ץלצסיש ַא ןײרַא לקניוו ןיא םיא טיג

 רעטלַא רע ד

 ןבעל טלָאז ריא ,ישעטתיּבילעּב ,ישעטתיב:לעּב ,ייא :(לטסצק ַא ףיוא טציו)

 ! ןייז טנוועג ןוא ןּבעל טלָאז ריא ! ןייז טנוזענ ןוא

 :ש יירע ג

 ּולארש 'ר ,ריא טכַאמ סָאװ

 :רעטלַא רעד

 ןוא םנחכ גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןכָארקעגנָא !טוג טשיג ,טוג טשינ ייא
 ! רענייּב עקנַארק עניימ רעהַא טּפעלשרעד םיוק

 ;:לדנע מ

 ךעד ףיוא ןוא ,ןטעצרַא טנַאקעג טנגוי רעד ןיא ךָאד טָאה שטנעמ רעד

 ,רעגנוה ןופ ןברַאטש רע ףרַאד רעטלע

 ;שירע ב

 ךס ַא ךָאנ ָאד זיא'ס ןוא ,הלוע עסיורג ַא זיא סָאד ,לדנעמ ,תמא
 ,טלעו רעד ףיוא תולוע עסיורג |

 :לדנע מ

 ,טנעה ענייז ןיא ןשטייל יד ןעמענ ןוא רעטנוזעג ַא ןעמוק ףרַאד סע

 :שירעב |

 רעטלַא רעד) !טסייג וד רָאנ ,רעװש טסיײג וד !טסײג וד ,לדנעמ ,ָא
 םוצ לָאמ עלַא טקוק ןוא ,רעטיײװצ רעד ןיא ענעשע? ןייא ןופ רעּביא סעפצ טגײל לָארשי

 ץלהאל ,לדליב סָאד טכיררַאפ ןוא לקעּפ ַא ףױא טציז דוד .טשינ טעז ןעמ יצ ,שיט

 (ענעשעק סנטלַא םוצ ךיז טעבנגרָאפ ןוא ,טלָאמ דוד יװ ,ןקֹוק ףיז טכַאמ

 :שירעּב

 !1קעװַא טסייג וד ,עקנַאגיצ

 עש ט ח ר

 ,שיט ןופ םילּכ יד רימ גנַאלרעד :(ךיק רעד ןופ)
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 טר עב לי ג .ש

 | על ה אל
 .ןוטלעג ןטלַא םעד גוט סָאװ :(טלכײמש ,שיט םוָצ טמוק)

 ש י ר ע 3

 .טלַאהַאּב ןֹוא טלייצ ,זדנוא רַאפ ךיז טיה רעטלָא רעד :(לקניװ םוצ טקוק)
 'וצ ךיז טסייר רעדייגש ַא -- םינמס ענייז ךיז טָאה הכאלמילעּב רעדעי
 = רעלטעג ַא ןָא ךיג ךיז טדניצ רעטסוש ַא .טָאטש ןיא העד ַא ןגָאז

 ,טלַאהַאּג ןוא טלמַאז

 לד נע מ

 םוצ טײג רע) .םיִלשמ ןגָאז טסנָאק וד ,עטַאט :(ךיז טיצ ,ףיוא ךיז טלצטש}
 (טעב

 ;שירע ב

 : .נָא סָאד .רעצימע ןיירא טמוק סע .ךיז טנפע ריט יד) !במָאד ַא זיא לדנעמ ןוא
 (בײל רעקיטש עלָאג סױרַא טצז'מ .טקילפעצ זיא םיא ףיוא ץלצוטעג |

 רענעסירעגּפָא רעד
 1 ןקיטכענרעּציא ןענָאק לעוו'כ :(ריט רעד שב טייטש)

 :שירע 3

 (שיט םוצ טײג רענעסירענּפָא רעד) ! רעטנענ טמוק

 עש טח ר יי
 | גָאלּפ עיינ ַא ;(ךיק רעד טג)

 :עלהאל | 0
 (ריא וצ טקניװ רענעסירעגּפָא רעד) ! טעצַאפ םעד רָאנ טעז

 :שירע ב
 ! ןסירעגמורַא ױזַא וטסיּב סָאװ

 רענעסירעגּפָא .רעד

 ,סרעדנַא ןייק טשינ צָאה'כ :(ליטש טדעל)
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 :שירע צב
 זיא עגָאלדָאּפ ַא ,טנוזעג טסיּב וד ןוא ,סעציילפ עטיירב רעגָא טסָאה
 ,רעגעל-טכַאנ ַא ןּבָאה וטסעװ טרָאד (לקגיװ םוצ טזײװ רֶצ) ,עסיורג ַא

 (לקניװ םוצ טייג רצנעסירעגּפָצ רעד)

 ש ירע ב

 גוט סע ,ןיילַא ךיז ףיוא טסיירעצ וד ,ןַאמיהרבח ,גָאז :(םענעסירעגּפָא םוצ)
 ּוַאה ,טפעשעג םוצ

 :רענ} סירעגּפָא רעד

 ,טסייוו ריא ,רעטעפ

 :שירעג
 ו תוגמחר סָאד ןשטנעמ ַאצ ןעלּבַארג וצ קידלגימ טשינ ריד זיא'ס

 רענֶעסירעגּפָא רעד

 .קירעגנוח ןיּב'כ :(םינפ קידנעגײװ ַא טימ ,טנַאה ַא סיוא טקערטש ,ןייא ךיז טגײג)

 !יהייה ! יהייהייה ,טלַאק רימ זיא'ס

 :על האל
 ! ךיז טכַאמ רע יװ ,רעסואימ ַאזַא טשינרָאג זיא רע

 רענעסירעגּפָא רעד
 - ַא טכַאמ רצ) .עשווּב יד רעהַא ּביִג ,עשזור ,עלעדיימ ןייש :(קנואו א טיג)
 רַאד ַא ןײרַא טמוק סע .ךיז טנפע ריט יד .ש'ק ַא ןּבעגעג ריא טלָאװ רע יװ ,גנוגעװַאג
 עילַאט רעד ןיא .טנַאה רעד ןיא ןקצטש ַא טימ ןוא סעציײלפ יד ףיוא לקעז ַא טימ ,לדיי
 . ַא ,לדרעג טריקַאילבעגסױא.לעג רעטיש ַא .לקירטש ןיד ַא טימ ןדנוגעגמווַא רֶצ זיא

 (ךעלעטירט עקידצרַאש עגײלק טימ טײג רע .ןגיוא עכעלגנעל ןוא זָאנ עקיגרַאג

 לד ײ סָאד

 ;(שינהדּב סױא טגניז ןוא רעלעק ןטימ ןיא ןייטש טגיילג)

 ,טלַאק ןוא קישטילג ,רעטצניפ זיא ןסיורד ןיא

 .דלָאװ ַא ךיז טנערּב ןוויוא ןיא ןוא ,קיטכיל זיא גוטש רעד ןיא

 ,שיט םֹוצ טיירגעג ןזיא סע ןוא

 !שינ טימ הלח ןוא ,ןענארב טימ ךעקעפ
 (לקניװ םוצ ךעלעטירט עקידערַאש ענײלק ענַײז טימ רעטײװ טייג רעו
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 : רענעסַירעגּפָא רעד
 ! די יד קָאט

 , 5 ע וװ יי פ

 : (טנַאה ַא םיא טיג)

 ,ןרַא ךימ סע ןָאק סָאװ
 ,ןרַאדפָא טשינ רימ טעװ טנַאה יד

 ,ןגרָאמ.טוג -- ןגָאז ךרַאּפ ַא לָאמַא ףרַאד ןעמ

 - !ןגרָאװרעד רעװ - ןגָאװצ ליטש רעד ןיא ןוא

 : רענעסירעגּפָא רעד

 ,ּפָאה-ּפָאה

 !ּפָאק ןייד ןיא חור א
 (םינּפ סָאד טמורק ,ןדוד ףיוא טויײװ רע)

 ! רעטצעלייארַאפ א

 :שירעפ
 | ז סָאו

 : רענעסירעגּפָא רעד

 ,עטצעלייארַאפ ןענעז רָאה עגנַאל יד טימ רעמינּפ עסַאלּב יד

 :ד ו ד

 ! ערושטש-רעלעק

 :רענעסירעגּפָא רעד
 .לגיופ לָאמש ךײלצ .ַא ,ץלעצײל ןײרַא טמוק סע .טכַאל שירצּב) ! ךעטצעלייאראפ

 (ןגיוא עדנשטשילג.סיײה עסיורג ןוא לדרעּב.םער ץרַאװש ַא ,םינּפ

 19 * צ װ יי פ
 ,העש רעקידלזמ ַא ןיא

 ,ָאד זיא עלעגייל

 על עב ײל |

 ! ןסע רימ יג :ןטשטחר ינ)

 :עש טחר

 ןסע ךעלעסיש ליפ יױזַא ,ןסָאגעגסױרַא טנַײה טָאה רע ךעלפעש לפיוו
 .טּפַאכעגנירַא רע טָאה



14 
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 על עב ײל

 ,ןסע ךימ םיִג :(ןצשטחר וצ)

 :שיר ע 3

 { םיריבג יד וצ יג

 עש ט ח ר
 ַא יװ טרָאד טעּברַא ןוא געט עצנַאג רע טגיל ןהילדגישרעה ַאצ

 ,דרעפ

 :עלעּבײל
 ,תלּכ ןיימ זיא עלערעּפ

 :על האל
 .גייא סהילדג:שרעה רָאנ ,טשינ וטסליװ שרעדנַא ,עלעּבייל רענעגושמ

 יי ,לרעטכעט עקיצ

 על עב ײל
 ,הלּכ ןיימ זיא עלערעּפ ;(קידנענײװ)

 :על האל |
 ! טשינ וטסליוו ךימ ןוא

 :על עב ײל
 ,ריד ןופ רענעש ויא עלערעּפ ,ייג

 ; רענעסירעגּפָא רעד
 ! רַאנ ַא רע זיא ,ךיוּב ןיא םיא קיטייוװ ַא

 עש טחר

 וע .טײהרעקידנעײטש טסע עלעּבײל) !עלעּבייל ,ַאנ ;(ןסע עלעסיש ַא טימ וצ טמוק)
 (צלצסיש ןצנַאג ןטימ סיוא טּפיז ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא לפעל םעד קעװַא טפרַאװ

 על האל

 !ןגיוא עקידרעייפ יד רָאנ סטעז :(ןטלעּבײל ףיוא טקוק)
 5 איי הילל
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 :שירעּב

 ײעניא םיא ַאּב טרעװ ןסע סָאד -- טעז ןייק טשינ טָאה רענעגושמ ַא
 ,טנערצרַאפ קיניײװ

 רענעסירעגּפָא רעד

 ! עװעלָאכ ַא סערפ :(ןעלעבײל וצ)

 :על עב ײל

 (לקניװ םוצ טײג רע) ! ןײרַא ךרע רעד ןיא ייג

 ע לע וו יי פ

 :(לקעז ןייז ַאּב ךיז טערָאּפ ןוא ,לקניוװ ןיא טיציז סָאװ)

 ,ןכַאז טגנערבעג טנייה ךיא ּבָאה ,שירעג 'ר

 ! ןכַאמ גנוּבײרשַאּב ַא ןָאק ןעמ
 (ע"ַאנאק רעד וצ לקעז ןטימ וצ טמוק רצ)

 ! ע לע וװ יי מ

 ,וצ ןעמוק עלַא) .07/ " ר ַא רעייז ףיוא טפיוקעג ךיא ּבָאה ןכַאז יד
 עלעווייפ .לקעפ ַא ףיוא לקניװ ןיא טציז סָאװ ,עלעבייל ןוא לָארׂשי רעטלַא רעד רעסיוא
 סעװשעדָאּפ יד ןיא סעקעװשט-:ןציּפש עסיורג טימ ןשטמַאק רָאּפ ַא לקעז ןופ סיורַא טמענ

 (ןסָאצּפָא יד ןיא ןוא

 :על האל

 ? סעקעוושט עכלעזַא סָאװ וצ

 :עלע װײ מ

 ,קישטילג רעייז סעגָאלדַאּפ יד ןענעז עכייר יד אפ

 :ד ו ד

 עכייר יד .גרעב עכיוה רעיײז ןַארַטּפ ןענעז רעדנעל עטייוו יד ןיא
 ,ןשַאמַאק יד ןָא יז ןצוט ,גרעּב יד ףיוא ףיורַא ןעייג ןוא ,ןיהַא ןרָאפ

 ,ןשטילגּפָארַא טשינ ךיז ןלָאז יז

 רענעטירעגּפָא רעד

 | ,ןסייוו טייל יד :(ןדוד ףיוא)
 א

)22 
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 9 ש ט ח ר
 ? גרעּב יד ףיוא ףױרַא ייז ןכירק סָאװ וצ ,עגושמ

 :ש יר עב

 רעד ןיא ךיז ייז ןכוז ,טסואימרַאּפ ןרָאװעג ץלַא ןיוש ייז זיא ןטניה
 ,סנגינעגרַאפ עיינ ךייה

 ע 5 ע וו יי פ

 ַא סע זיא ןוז ַא ףיוא :(טוח םענעיורטש.ךײװ ןטײרּב ַא לקעז ןופ סיֹורַא טמענ)
 .עדָאמ ַאזַא ,לָאטַארַאּפ ַא סע ןיא ןגער ַא ףיוא ,שולעּפַאק

 ;ד ו ד

 ,קרַאטש ןוז יד טנערג סרָאד ,רעדנעל עמערַאװ ןיא ןרָאּפ עכייר יד

 ,רעמינּפ יד ןענערגּפָא טשינ ךיז ןלָאז יז ,ּפעק יד ףיוא סָאד ייז ןעייג
 ןוז ןופ דנַאל סָאד ! רעמוז קיפיײא זיא טרָאד  (זַאטסקע ןיא סיוא טיײרש רע)

 ! ןּברַאפ ןוא

 : רענעסירעגּפצ רעד
 ! ןָאה ,וטסעיירק עשז-סָעו

 ע ל ה אל

 ,עמעלקילג ןענעז עכייר יד ;(טקנעברַאכ)

 :.שירעּב

 ײװ ,סנגינעגרַאֿפ ךיז ןכוז יז - .עכעלקילגמוא ןעגעז ייז ,טרעקראפ

 טלעװ עצנַאג א זיא םיא םווַא ןוא ,םעטָא טכוז רעקיטכיזדניװש א

 ,  ,טפול טימ

 צ ל ע וו יי פ

 א :(עטענרָגל ַא סױרַא טמענ ,לקָעז ןיא טכוזעג ןוא ןגיובעגניא ןסעזעג זיא סָאװ)
 סָאד ,טלעפ טײקיגײלק א ,טנָאנ טעז'מ ןוא ,טייוו טקוק'מ .,וויטקַאײש

 ,זָאלג
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 טר עצ 3 לי ג .ש
 שי .אי-

 רענעסירעגּפָא רעד
 ;(ךָאנ טכַאמ)

 | לעדנַאה:לעדנַאה
 ,ךַאז עטלַא ןא
 ! ךַאל א
 ,עקשוּפ א
 ,עקשיש ַא
 | לערנַאח-לעדנַאה

 עלה אל
 ןרעדנעל עטייוו יד ןיא ןרָאּפמורַא טלָאװעג ֹוזַא טלָאװ ךיא :(טקנעּברַאפ)

 ; רענעסירעגּפָא רעד
 ,ריבג ַא ןענעבננַאּב לעוו'כ ,עלעדיימ סיז |

 ! רימ טימ יז ןרָאפ ןוא

 ;ד ו ד
 .טיורב ַא ןענעבנג ןָאק קעטַאל ַא

 ר?נעסירעגּפָא רעד |
 | רעל רעד ףיוא רימ וצ ייג ,טַאי ;( ןדוד וצ)

5 

 עש סט ח ר

 ,גָאטליואװש ןיא ןּבעל ליוו רעטכָאט ייד :( ןשירעב וצ)

 .שירע ב

 ,םערָאװ ַא טציז קיניײװעניא ןוא עלעּפע ןייש ַא ןסיורד ןיפ

 ע לע וװ יי פ;

 ;(ןײרַא לקעז ןיא טגיײל)

 ,ןכַאז יד ןעמענוצ קירוצ טעוו'מ

 ! ןכַאמ ךעליירפ ןָאטעג טשינ ןּבָאה יז
 (שיט םוצ טמוק רע .ןַאמײצילַאּפ ַא ןײרַא טמוק סע .ךיז טנסצ ריט יד)

 | | עש ט חד
 -עגרעטנוא טריו רעד רימ טָאה סָאד :(טנעה יד ךיז טכערּב ,ךיק רעד ַאּב)

 | ! טריװ רעד ,טקיש
 ניר יג א
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 ; ןַאמײצילַאּפ רעד
 { תיבהילעב רעד ןיא רעדו

 :שירע ם
 ,ךיא

 ןַאמיײצילָאּפ רעד
 | ןטנעמוקָאד יד עלַא סטזייוו :(טײרּב ךיז טצעזעצ)

 ש י ר ע ּב

 לשעלפ ַא שיט םוצ טגנערג עטטהר) ! ףוש-ןיי םעד גנַאלרעד :(ןצשטחר וצ)
 . (לועלג ַא טיג

 ןַאמייצילָאּפ רעד
 !}ןעמסרַאפ ךימ טסליוו וד :(ןשירעּב טצשזָארג)

 ׁש י ר עב

 3 טסיפ וד יו ,תיבה:לעב אזה ןעמסרַאפ :(סטייווצ ַא ןָא טסיג ,טיוא טקנירט)

 ןָאמייצילָאּפ רעד

 זומ רעדעי !ןּבעג גנוטכַא ךייא ףיוא ףרַאד'מ ;(עטנָאװ ַא ךיז טיירד)
 .רעד טייוו ייג ןוא .טשימעגמיוא ץע טרעװ ,טשינ ןעװ !סַאּפ ַא ןּבָאה
 ןייד ,לרעמש רעכלעוו ןוא ,לרעג טסייה ס קינעשַאמ רעכלעוו ,ךָאנ
 =לבליװ א (לועלג סָאד רעּביא טיירד ןוא טכוזרַאפ רע) ! יוזֲא טקענע ןפנ רב

 ; ןײלַא רשפא םיא טסכַאמ וד ! סּפָאנש רעש

 :שירע3ּב
  ןטיהּפָא ךימ לָאז טָאנ

 ןַאמייצילקּפ רעד
 רעדעי ןעװ !ןּבעג גנוטכא ךייא ףיֹוא תרללד'מ :(עסנָאװ א ךיז טיירד)
 רע) ןעקנורטעג טשינעגױט רערעי טלָאװ ,ןפנָנרּב טכַאמעג טלָאװ

 (ןָא טסיג שירעּב ,עטיײװצ סָאד רעּביא טיירד

 : ןטמייציל;פ רעד

 ;טניוקעג םיא וטסָאה ןצמעוו אב
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 :שירעב
 ! קעשַאד םוצ רימ דער

 : ןַאמיײצילָאּפ רעד
 { טגָאזעג וטסָאה סָאװ

 ;.שייהע ב

 .ייז וצ

 : ןַאמיײצילָאפ רעד |

 (ןבירט רַאפ םוצ עלעכיב ַא סױרַא טמענ רע) ל ָאד ייז ןעוט סָאװ

 :.שירע ב

 ,ןפָאלש ןוא ןסע ייז

 : ןַאמיײצילָאּט רעד
 ! יז ןעוט ךָאנ סָאװ

 :שירע ב

 ,ךיז ןצַארק ייז

 : ןַאמייצילַאּפ רעד

 ! ןלייצרעד וטסעװ רעהרַאפ םַאּב

 ש י רע צב

 ןּבָאה ייז ,טכַאנַאּב ,לָאמניײא -- ןלייצרעד ץלַא לעוו'כ :(ןרעטיצ ךיז טכַאמ)

 ןּבױהעגנָא ןוא ןּבױהעגּפיוא ךיז ייז ןּבָאה ,ןיוש ןפָאלש רימ טניימעג

 ןלייצרעד ןּבױהעגנָא ןגָאה ייז ןוא ,סרעסעמ עטקיטולּברַאפ יד ןשיװּפָא

 .ןייטש זיא ץרַאה סָאד זַא ,תוחיצר עכעלקערש ןופ תוישעמ עכעלקערש

 .ןרָאװעג טליקרַאפ זיא ןרעדָא יד ןיא טול סָאד ןוא ,ןּבילגעג

 ןַאמײצילָאּפ רעד

 ,תודע ןַא טטיב וד ;(טציײרשרַאפ)

 :שירעּב

 יי

 ןענָאק ,ןדנואװ לופ ןענעז רעכיל ערעיײז - ןעזעג ןײלַא בָאה ךיא
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 י7 ןֹוא ,ןענייו ןוא ,ןצכערק ןוא ,ןפַאלש ןוא ייז ןציז ,ןגיל טשינ יז

 .תיבח:לעפ ןיא קינלאשטַאנ רעה רעד ןוא ,רעטצניפ ןוא גנַאל זיא טכַאנ

 ןאמיײצילַאּפ רעד

 ךיא !ןטסינראנַא !ןרענה צולָאװער !ןטסילַאיצָאס :(ףיוא ךיז טלָעטש)
 !רעלעק םעד ןענעמתחרַאפ לעװ ךיא !ןעמענרַאפ עלַא ךייא לעװ

 (ןצ טמענ ןַאמײצילָאּפ רעד .טלעג סטכעליײװרעטניה םיא טיג שירעצ) |

 : ןגמייצילָאּפ רעד

 טי (:טנעסירעגּפָא ןֿפױא טזייװ רע) ,גנונדרא ןיא ןייז אד ץלא לאז סע ,עד

 { טפאל טָאװ

 ;:שירע בם

 ןןעועג סעפע רע טָאה רלפא

 : ןעביײצילָאּפ רעד

 סױרא טײג רע) !ןאקַאז ןופ ןכַאל טעװ רע זַא ,ןזייו םיא לע ךיא
 (שיט םוצ ןעמוק לַא

 .צש טחר

 ,טעװעטַארעג ךימ טָאה ןפנָארּב ?סיּב סָאד

 ; רענעטירעגּפָא רעד

 ,טכאלעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 :עלע װײ פ

 ןעגטטשראפ טָאה רע :(ןוגינ ַא טימ)

 ,ןײטפרַאפ טכַאמעג טשינ ךיו טָאה רע ןוא

 !ןײֿג ןטימ ןרעװ רע לָאז ןגױַאװרעד ַא
 ,ןגָאז ןָאט ןעוטעג רע טָאה -- !קינעשאכ --
 | ןבָארנַאּפ םיא ןעמ געמ ןיילַא ןוא
 ,ןסיג ןָאט ןעוטעג רע טָאה זרלאה ןנייג ןייז ןיא
 ! ןסוה רע לָאז טולֹּב טימ

 ,טלעג ןעמונעג רע טָאה םעלַא םעד וצ ןוא

 ,טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ןפרַאװ םיא טע לָאז
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 ;(לץגיװ םוצ טײג רע) ! ןִמָא רמונו
 - ךַאז עכעלרעדנואה ַא צלַא סטעז
 ,רעירפ ןופ ױזַא טציז עלעייל
 ,רעיר ןייק טשינר:ג ךיז טיג ןוא
 ,רעק ןייק טשינ ךיז טיג רע

 ,רעהַא טשינ ןוא ןיהָה טשינ
 | רעװעג טימ שטנעמ ַא ָאד ןטוועג זיא'ס ןַא ,טשינ טסייוו ןוא
 ,קוק ַא רָאנ סטיג
 ,קילּב ןייז טימ לטניּפ ןייק טשינ ךָאד טיג רע

 רענעסירעגּפָא רעד
 וטָאי רענעגושמ !טָאי רענענושמ !(זָאנ סלבײל רַאפ רעגניפ ַא טימ טצפעשט)

 על ע 3 ײל

 "יג !ןיײרַא ךרע רעד ןיא ייג ;(ןייװעג ַא טימ טּפַאכָעגפױא ךיז טלָאװ רע יװ)

 ! ןײוַא דרע רעד ןיא

 :על ה א

 ! עלעּבייל ,ריד זיא סָאװ

 :עלע ףפײל

 יז ןיא טציא .ָאטשינ ןיוש יז זיא טציא .ןענַאטשעג ָאד ןיא עלערעפ
 ,ָאטשינ ןיוש

 :עלהאל

 ,ןטכַאד ךיז ןָאק םענעגושמ ַא

 :ד ו ד
 ז טסייג ריא ,ןעוועג ָאד עקַאט יז זיא רשפא ןוא

 :שירעּב
 .ַא ןבָאה וצ ארומ דנַאטשוַאפ ןיק טשינ טָאװ'ס לייװ ,טעז היח ַא

 ;רַאפרעד ךיוא טעז רענעגושמ
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 םומיהי=יי

 ע ל ע וו יי =
 ;(ןעלעבייל וצ)

 טָאװכ ַא ייז

 ,טַארוקַא לייצרעד ןוא
 ,ןעזעג טסָאה וד סָאוו
 !ןעװעג ץימע ָאד עקַאט זיא'ס יצ ןוא

 :רענעסירעגּפָא רעד
 ,טַאי רענעגושמ
 ! טָארּב שַאנ ַא יז

 על ע בײל

 ! ןײרַא דרע רעד ןיא ייג ! ןײרַא דרע רעד ןיא ייג ;(ןיװעג 8 טימ)

 :שירע ּב

 טכַאנַאּב ןוא ,םיריבג יד ַאֹּב וטסטעּברַא גָאט ןצנַאג ַא ,וד ,רָאנ גָאז

 1? ןענייװ ןיירא רעלעק ןיא וטסמוק

 ע ל ע וו יי פ

 !ץנַאט ןוא ןָא וס :(ןעלעבײל טוג ,טוה םענעיורטש ןטיירג םעד טגנצרצ)

 : על עב ײ ל

 ! טשינ ליוו'כ ! טשינ ליוו'כ

 : רענעסירעגּפָא רעד

 | ןעלערעּפ ןעמענוצ ייג'כ ,ןייז ןיא חור ַא

 :ע לע בײל

 (שוילעּפַאק םעד ןָא טוט רש) ! ןיֹוׁש ! ןיוש

 ; ע ל ע וו יי פ

 םנעיורטש ןטלרצ ןיא ןעוטעגנָא ,עלעּבייל .טנעה יד ןיא ןשטַאּפ ,ןעגניז עלַא) ! עלעּפַאק

 (חור ַא יװ ,רעלעק ןרעּביִא ךיז טגָארט ,טוה

 רענעסירעגּפָא רעד
 ! ןײרַא טלעו רעד ןיא חור ַא ,ךערּבעצ ,םוא*רעק :(םיא וצ טײרש)



28 
 טרעבליג .ש

 לד נעמ

 !{ סָאד ןיא סָאװ :(ףיוא ךיז טּפאכ)

 אש ירע ּב

 ! טייג הישמ

 : רענעסירעגּפָא רעד

 { טנערפ'ס ! טרעקעגרעּביא ךיז טָאה טלעוו יז

 (ךיג טלַאפ גנַאהרָאפ)





 לאטיּפש ןיא גנילירֿפ/ןֹרעטש לארׂשי



1 

 עטרַאצ ןוא ערעטיול ןענעז עקנַארק יד זַא רעדנואוו ַא זיִׂשְׂש
 ,טשינ טעז רענייק סָאװ סָאד ןעצז ןוא טייוו ץעגרע עטקוקרַאפ ןוא 86
 ,ןײרַא שינרעטצניפ רעד ןיא ןעלכיימש ןוא טכַאנַאב טעמע ןגיל
 ושינטער ַא רָאלק ייז טרעו'ס לייוו דיירפ רַאפ ייז ןטעלג ןטעּב יד ןוא

 למירד רעייז ןופ ףייא-ןעמוק עקנַארק יד זַא רעדנואוו ַא ויא
 ,ןעמָאז ַא ףָנלש ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ גנילירפ ןיא יװ) קיטפוד ןוא ךייר
 סנּפָאקוצ ייז ַאּב יװ ןכרָאה ןוא ןלנז עליטש ןיא שירפ ןגיל
 ּו ןעמָאנ םַאּב ןָא יז טפור ץעמע ןוא גילפ א ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה

 קיליײה ןרעװ וצ טיירג ןענעז עקנַארק יד זַא רעדנואוו ַא זיא
 -- . . .רשעמ ּפָא טדייש ןעמ יװ החמש טימ ןתעל:תעמ יד ּפָא-ןטרַאװ ןוא
 רעלעטיּפש יד ןופ םיור ןיא טריצַאּפש לוכיבככ ןעוו -- רעדנואוו ַא זיא
 {רעסַאװ ןטשרע ןופ ךַאלפ ןפיוא טצעוװשעג לָאמַא טסייג ןייז טָאה'ס יו

 רָאטקַאד ַא יװ טייג סָאװ טפַאשּביל יד זיא ןַאװ ןופ ןוא |
 ,רעיוא סָאד ּוצ טגייל ןוא לטעּב וצ לטנ3 ןופ
 טָאטש ענעקָארשרעד ַא יו ףיוא ךיז טקעװ לַאז רעד ןוא
 ! רעיוט ןדעװטעי ןופ ןעיירשעג ןעייג סע ןעוו

 ּפמָלִלצילּב ַא יװ טגנעה סָאװ טפַאשּביל יד זיא ןַאװ ןופ ןוא
 ןײל ַא טמולח סָאװ םעד ףָאלש ןופ ףיוא.:טסייר ןוא
  ,טײקליטש ןיא עסייוו -- ףיוא ךיז ןצעז עלַא זיּב
 !ןייװעג ַא ןָא טמענ -- גנילצולּפ ןוא -- ןטכַארט - ןקוק

 טנָאנ יױזַא ךיז ןענעז םיאלוח עלַא סָאװ ןוא
 -- ,דָאנעג רעסיורג ןייא ןופ ןלַארטש ערעדנוזַאּב יו
 רעטּבערגרַאפ רעּבָארג רעד ןיא ןענעז ייז לייוו טשינ סע זיא
 : - !!ןטָאטש רעטסלדייא רעד ןופ םיִתּבילעּב יד ט'עוו
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 טולּב רעקיטש עטצעל יד ַאּב טָאטש ַא טרעװ טרענייפעגסיוא ןרָאװ
 ,טנעה עליטש יװ ףיונעצ ךיז ןגייל ןריט:רעפלעװעג ,גָאט ןופ
 :ףױרַא לָאמ ןטשרע םוצ טקוק ,ףיוא ךיז קרַאמ רעד טכַאמ לקנוט ןוא ךייוו
 ,טנערּב ןוא טעּב ןסייוו ןיא טגיל ,ךַאװש למיה ןיא זיא ץימצ

 .ןגעוו עמייהעג -- ױזַא ךיז ןעיצ ןוא םינּפ סָאד ךיז ןלעטשרַאפ ןרַאוטָארט
 יד ַאב ךיז טרַאש ןוא רעווש ןצרַאה ןיא טריּפשרעד טריצַאּפש'ס רעוו

 ,טנעו עמוטש
 ,ץיה ןייק רעדניק טשינ ןצָאה יצ ןּפַאט ,רעגניפ ענעקָארש רעד ןגירק רעּביײװ
 ד:ערפ רעד ןיא זיא יז ,טקנעּב טָאטש ,ּפעק יד ּפָארַא ןזָאל ןרעיומ

 טולּב ןיא ןיײרַא ןסקַאװ גרעּב ואוו ןיהַא ןיהַא טקוק ,םייה ריא טכוז ןוא
 ,לָאט ןיא ךָאנ ןיּב ךיא ןוצ ןּביױא ןיוש זיא רע טוג זיא גָאט םעד :טכַארט ןוא

 -- -- טכָאנרַאפ ןרעסַאװ יו ןעייג עצנַאג ןתעל:תעמ ןעוו ריא טסייוו סָאװ רָאנ
 !לָאטיּפש ןיא ןיא גָאט ַא סָאװ ןסַאג יד ףיוא עלַא ריא טסייװ סָאװ

 ן7
 ןעילּב ןוא ףיוא ןעייג ,ןצָארּפש סנגרָאמירפ יד יװ ןעד ריא טסייוו סָאװ
 ;זיור:טישסיוא ןַא יו קירטיורט ןוא טור ןענייש ןוא דנַאנַאפ ךיז
 ןָא ךיז טפעלק גרעב יד ןופ םינּפ ןטנוזעג ןיא :ריא טעז יצ
 ז זיומ ַא קַאּב ןיא טסקַאװ סע יו סיודג טרָאד טרעװ ןוא טכַאנ תליחּת רעד

 ןוז יד טָאה סע םעט רעטָאװ ןסָאג יד ףיֹוא עלַא ריא טסייװ סָאװ
 ןריצַאּפש טייג'ס ןעװ סיוא טעז יװ גנילירפ ַא ןופ טייקסיורג יד ןוא

 .רָאס ןטכידעג ַא ךרוד טיינ'מ יװ) ,ןשטנעמ ןופ ףיט םניא רעסעמ
 ?ןריושעג טיטעּפָא טימ טסייר (ןשרַאק עטיור סעשטשרָאג עלופ

 טולּב סָאד ןעװ זיא טכַאנ ַא סָאװ ןסג יד ףיוא עלַא ריא טסייוו סָאװ
 ,טיוה ןופ ןרעױט עלַא ךרוד ךלמ ַא יװ יירפ ןוא קנַארּפ טייג
 ןעגנַאגסױא ןיוש ,ץלימ יװ ולּב למיה רעד טגיל רעטסנעפ ןיא ןוא
 ןטיוט ןסיורג ןופ עקטַאמ עסייוו ַא - טרעװילגרַאפ טקעטש הנבל יד ןוא



 .לָאטיּפש ןיא זיא גָאט ַא סָאװ ןסאג יד ףױא עלֶא ריא טסייוו סָאװ
 ןײלַא ךיז ןיא-:טנָאנ ןעמ טריצַאּפש ,ןייג טשינ ךס ןייק רָאט עמ ,ףַאלש
 רעמייב עלא .טייב ַא יו טערָאטעגסױא ,ןסרַאג ַא ןיא יו
 ןייטש ַא טָארט ןדעי ףיוא ןוא טעקרַאזעגמוא ,טמרוטשענכרוד

 ,רעּפ ַא יװ ןטסיופ עלופ ןתעל-תעמ יד ןטָאשעצ טָאה עמ
 םיחמצ יװ יירפ ,רעזדנוא זיא דרע, :ןעגנוזעג טָאה רעייז רעד ןוא
 טנייה - טרעקַאעצ ףיט טָאה לעז ןיא ביל ןיא !"ןגייטש רימ ןלעוװ

 טניה ןּבָאה עשז:סָאװרַאפ
 !ןכָאנק ןסקַאװ רעדלעפ יד ףיוא ןוא ןתעל:תעמ יד טּפעלשעגסױרַא

 טּביילּב סָאװ ןעיּפ ַא ףיוא יװ גָאט ןופ טשער םעד ףיוא ךיז טצעז ןעמ
 םיוּב ןופ

 זיא רמֹוש רעד - :טפײרנַאּבמ }דלוש סעמעװ :ןעמ טקוק לקנוט םניא
 ,. .ןטרָאד ןופ קעװַא

 :יײט םוצ טקעװ רעטכעװ רעד זַא ןוא ,טעּב ןקנַארק ןיא דימ ןעמ טלצפ
 ,ןטרָאג ןיא ךיז ַאּב :ןעמ טרעפטנע ! טרָאד וטסיּב ואו ,ייה ,רעפעּפ

 זז

 ,טנװָא ןופ ןטָאש םניא זָארג יװ ייה יװ ןטײקמַאזנײא ןופ חיר זיא ָאד
 ,ןּברַאטש טייג ןוז יד תעּב רעמייב יו עָאלּב ןסקָאװ ןוא ןשטנעמ ןבעל ָאד
 טכַאנרַאֿפ דלעפ ַא ףיוא ןטניװ יװ עדימ עדמערפ ןעמוק וצרעהצ
 .צעל יד ןייא ןיוש טדניּב'מ זַא רעדיל עשרעױּפ יװ ןַאד ןופ ןעיײג ןוא

 . . .ןּברַאג עט

 .ןייגרעטנוא םַאּפ געט יװ ןלַאפ ,ןגיוּפעגנייא רעצרעה ןענעז ַאד
 ,טייקלקנוט רענעדייז ןיא טלַאפ'מ :גנַאגרעטנוא רעד ָאד זיא ןייש רָאנ

 ,טיקליטש ןענעז ןשטנעמ עלַא ,טייקטייוו יו טרעװ רענייא רעדעי |
 - .טייציהחנמ קידנעטש זיא ָאד :ײװ ױזַא טוט ליטש רעד ןיא ןוא
 רע י צ עי עא אר א יאר ==



 ךיז טסיג ןענַאד ןופ ,ןשעלרַאפ ךיז ןזומ סָאװ יד ןטעּב דימת
 ןרעטש עטשרע יד ןופ יװ טקנוּפ טלעװ רעד ןיא רעיווט רעסייוו
 טּביירש ץימע זיב ?רעװ !ואװ :טרעװ רעכיז טשינ ,טלַאק ױזַא ןוא
 -- -!ןרעהעג ריא טעװ רימ וצ ,טמוק :ןקלָאװ ןסיורג ףיוא בתֹּכ ןדלָאג טימ

 טּברַאפַאּב ןוא סיוא ךיז טסיג טנגוי עטיור סגָאט םעד תעּב ןוא

 ,רעװש טססוג ףוג רעזָאר ןייז ,דנַאל:ברעמ ןופ ןצענערג יד

 -.האוצ עדנענערב ןייז טרעה ןוא ןייא םעטָא םעד טלַאה טייקטייוו יז
 *) רעװ -- ,ןטרָאד זדנוא טסור ץימע, :ךעלטעּב יד ןרעטיצ ןעמענ

 ,העש עטצעל יד סיוא טעילַאמס טײקטסופ?ןטנָאזירָאה ןיא תעּג
 :ןרעדָא עיולג ןגירק גרעפ ןוא ךייט ןופ טנעה עגנַאל יד
 - ,טכַאנ יד טייג השורי ךָאנ לײװ ןציַאה םוצ ךיז ןעמענ עלֶא
 *!ןרעדָאֿפ זדנוא טמוק רעװ ,.,טמוק'מ, :עקנַארק טלמירדרַאפ ןרעטנָאלּפ

 ,עעלַא-םיוּב ַא ןיא ךיז טציזרַאפ ,ךיז טקנעּברַאפ עטשרויפטכַאנ תעּב ןוא
 ,ןעמעלקרַאפ טנעװ-ןּבוטש עלַא ,ןּבױש יד ןיא ןקּפ לוד טציול רעדָא
 - ,גָאט ןָא סיוא טשינ טלַאה רענייק ,קַאז ַא ןָא ךיז טוט ןסיורד רעד
 וצ ...ןײרַא געװ ןיא ןטכיר ךיז, :םיאלוח ייּב ןעלסייוו יד ןעײגרַאפ

 *! ןעמעוו |

 ץ{117

 - !ןרעטש ןפיול עשז ואוו - ןפיל ןטקַארט:למיה עטיירב ףיוא ןַײװ
 םינּכוסמ עטרַאצ ריא ,ריא, -- :ןגָאלק סָאװ יד ןגָארט הרושּב 8
 ףיט "ינ ריא טָאה גערּב ןטצעל רעײא ןיא ,ןיוש גנַאל ךימ טנעק

 ,טנוימדעג
 ,םינּפ ןיּב ןילַא ךיא רָאנ ןוא ןעלגיּפש עניימ עלַא טנעז ריִא

 ,ףיוק ןוא ףיול טלגיּפשענּפָא'ט ,ביוטש ןוא ןייטש ףיוא טקוקעג סָאה ריא
 ;ןעמיור יד ןוכ טעטמיא ןטימ טכַאלעגטימ טָאה ךָאלּפ עטַאלג יד
 א יי



6 
 . || ע ט ש 'צ

 עליטש רעייא טעמוא ןַא טגעלפ ,טסַאלגרַאפ ךיז טָאה טסַאה יד זַא רַאנ
 .ןעמוהּת ענעפילשעג יד ןיא ךיז טקוררַאפ טריא ןוא ןעיצרַמפ זָאלג

 ןיא - ,ךיז ןיא -- ,קירוצ טקוקרַאּפ ,טנטװ יד ַאּב ןענַאטשעג טנעז ריא
 רענעגייא

 טלַארטשעג טָאה ןגייווש רעייא ןופ ,שינעפיט רעקידלגיפש
 ,טקיטייוועג רימ וצ ריא טָאה סָאד -- ,טעמורַא ץלַא ףיוא טייקטרעמוארַופ
 *,טלַאטשעג טצעל רעייא ןיּב ךיא ,ןעלגיפש עניימ עלַא טנעז ריא

18 

 ,ךַאד-לָאטיּפש ןוא ןרערט ןשיװצ טלדנַאװ ץימצ ןעמ טכרָאה ןעמ טגיל
 רעגייטש ַא טייג'ס יו קיטכיל ױזַא רעטצניפ ױזַא ןייגטימ ןעמ טוואּו וּפ
 קילעטשרצטניה טּביילג טייצ ןוא ,טעבנגעגסױרַא טייצ ןופ ןרעטש ַא

 : טייוו
 (...רעגייז עקידרעװַאשז=עילַאק יװ ןיזנעּב טימ רעבייל ןעמ טשַאװ ָאד)

 ,לַאז ןגנַאל ןיא ריא רעביא טּבעװש סע :טכרָאה ןוא ןייא ךיז טגיימ טייצ
 ,ןעײּפש סָאװ יד ,ןענייװ סָאװ יד ,ןטסוה סָאװ יד הלוח רקבמ זיא
 ,ןעשעג טעװ סע :סייוו ןטרַאװ טגעוװ ,לַאז רעכיוה רעד טסקַאװ רעכעה ןוא
 ,ןויער ןסיורג ַא טכַארט עמ תעשּב ןגיוא יװ טכַאמעגוצ ןריט יד

 ,טכַאנ עטצעל יד זיא יז :טסייוו ןוא טכַאנ טציז טײקטעיײטרַאפ ריא ןיא
 :ריט םוצ טקוק ,ךיז ּפָאק רערעוװש ַא סױרַא טּבייה לקנוט ןופ לָאמַא רָאנ
 יװ -- ,ייז ןענעז ואוו - ,דניק ןיימ טשינ ךָאנ - ,גייו ןיימ טשינ ךָאנ

 - ,טציא זיא טעּפש
 טייצ עטסכעה יד ןיוש :טײקליטש רעד ןיא טלדנַאװ סאו רעד טפור

 ,רימ וצ --

 ,רעדירּב עמירָא עניימ ,ןעזעג ךיא בָאה געוו ןעמירצ רעייז
 ,טייג רעדלעפ יד ךרוד רעטניװ רעד יװ ןעגנַאגעג טנעז ריא
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 זייא ןיא ןָאטעגנָא ןגייווצ יװ ןעגנאהעגּפָארא רעווש סמערָא יד
 . .טייג רעדלעפ יד ךרוד רעטניוװ רעד יו ךייא ןעגנַאגעגכָאנ ןיּב ךיא ןוא

 "רַאפ ןעװעג טנעז ריא :-טקיטייװעג טייוו ןוא סייוו טָאה גָאט רעד
 ,רעפרעד עטיינש

 ןייק טשינ טָאה סָאװ טנוה ַא :-טעיָאװעג ךיז ןיא ףיט טָאה טכַאנ יד
 ,תיּב:לעּב

 רלעפ רעיא יו טילּבעצ ךיז ּבָאה רעייג:רעדלעפ רעדמערפ רעד ךיא ןוא
 .זָארג רעיא יװ טרירפעג ּבָאה ךיא ,רענייטש ןסקאוועג ןענעז רימ ףיוא

 ,ןעמוקעג ּבלַאװש עטשרע יד יו זיא העש עדלימ עטשרע יד זַא ןוא
 לוק ןפיוא ןיוש טָאה -- עטירד יד ,לטעּב ןסייוו ןיא טקנַאלּב עטייווצ יד
 :ךייא ןּבעל םירָא טשינ ךיא ןיּב -- ,ךייר ןיּב'כ :טלַארטשעג
 גנילירפ רעד ןיּב ךיא ,רעיורט ךיא ןיּב טציא ,ץנַאלג ךיא ןיּב טציא

 ,לָאטיּפש ןיא

423 
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 גָאלָא רּפ

 ,תושמשה-ןיּב ,ןבעל.רעמוז
 -- .ןטכַאנרַאפ עלעקנוט יד ןיא
 למיה ןעיורג:לּבענ ןסיוא
 ,טלטיירעג ,לַארטש רעטצעל רעד טמַאלֿפ
 ,רעדנַאנופ ןוז=רוּפרוּפ רעד ןופ
 ,ןטָאש ןיא דלַאװ ןליטש םעד טסירג
 ,ךעלטרעצ רעמייּב ןציּפש יד טשוק
 ;ןזנָארּב ןיא ּפָא ןקלָאװ יד טדליג
 ,םיקחש יד ןופ ךעלפיל ךיז טדייש
 ,ברעמ םעד ֹוצ ךעלטניירפ טרעדיג
 ,ןטכַאנרַאפ עלעקנוט יד ןיא
 - - - תושמשה:ןיּב ,ןּבעל.רעמוז

 - ןלימ עטלַא עמוטש יד אּב
 ,רעצנעט עדליוו עטליּפשעצ יד
 ,לגילמ יד טימ ןעכָאפעצ סָאװ
 סמערָא יד טימ ןעלמיוו ,ןעיירד
 ,ןטניוו יד ןופ ןעקנואווש יד ךָאנ
 ,רעזדלעה יד רַאפ ןּפַאכ םידש
 ,לּברַא יד רַאפ ןקַאּפ םיצל
 ,ןזיירק ןוא ךיג ןעגנירּפש ,ןעילוה
 - ,ןטייווצ םעד סנייא ןגָאי ,ןלייא
 ..ןקרעמ וצ סשינ ןליפ וצ טשינ
 רעצנעט עדליוו עטליּפשעצ יד
 ,. .ןלימ עטלַא עמוטש יד ַאּב

 ,לבייט ןדנור םעניילק ןּבענ
 ,רעסַאװ דנגייווש-קיּבייא ןבענ
 ןלעוװוןעגנַאלש עכיײלּב יד ואוו
 ,טלגָאװרַאפ ףיונוצ ךיז ןעמוק
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 { ןקָארשרעד ףיונוצ ךיז ןעלקייק
 ,ךעלעמַאּפ ךיז ןדוס ,ןסעומש

 ןלייצרעד ןוא ןעשטּפעש ,ןעלמרומ

 ,ןעמערּב עסייוו:רעּבליז יד טימ

 ,ןעלקניו-ןגיוא עפיט יד טימ

 . . .טלַאהּפָא ןַא ןָא תושעמ:םימי

 ,רעסַאװ דנגייוושצקיּבייא ןּבענ

 - - -- לכייט ןדנור םעניילק ןּבענ
 ,טלגנעלשעצ ךאילש ןטיירּב ןכרוד

 ,ןפרָאװעצ טייוו ןגעוו יד ךרוד
 ,ןעמורק ןוא ךיז ןציירק סע ואוו

 ןעלטניּפ ןוא ךיז ןטכעלפ ,ןגייּב

 ...רעטצניפ רעד ןיא םיקחרמ יד

 ,ןקילּה יד רַאפ ןריױלרַאפ ןייג

 } ןעעזעג ןעוו:ןטלעז ןּביילּב
 ,ןעננַאגרעד טשינ ,ןטערטרעד טשינ

 ןכלָאשרַאפ טשינ ,ןשטנואוורעד טשינ

 . . .טלקיוװרַאפ ןשינמייהעג ןיא

 ,ןפרָאװעצ טייוו ןגעו יד ךרוד
 - -- - טלגנעלשעצ ךַאילש ןטיירב ןכרוד

 ,לקירב ןצליה ןגעק ץעגרע

 ,ןגרָאּברַאפ םורק סעקשזעטס יד ןיא

 -- טקיניײרַאפ ןוא טרעדנוזענּפָא

 לגניי רַאפ גנוי ,לדיימ רַאס דיומ

 ,םענייאניא ךיז גרַאװגנוי סָאד טפערט

 ,ןעלכיימש ןוא סיז ןעלדנח ןּפיל

 ,ןדניצ ןוא ךיז ןואורּפ ןעקניוו
 ,ןּפַאלק רעצרעה ,ןעלּפַאצ סנקור

 | ,טלטייווקעג -- ןיק ,ןעלטייר ןקַאּב

 - - - ןוגינ ןייא ןיא ןעגנילקרַאפ טירט
 ,יגרָאּברַאפ םורק סעקשזעטס יד ןיא
 ,לקירפ ןצליה ןגעק ץעגרע |
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 עקנָאל.טעמַאס רענירג רעד ףיוא

 ,הרבח עגנוי-םיריחּב ןפיטש

 ,ןקוטרענוא ,ןיטב ןלייא

 ,ןצנוק ןזייוו -- ןעמיווש ןעייג

 . . ןּבעלאּב ןוא ןליקפנ ךיז

 ,עלייוו ַא ףיוא רדח ןֹופ יירפ

 - ןזָאלעגּפָא הרוּת רעד ןופ

 ,טרוּכישרַאפ ךיירפ ןופ ךיז ןעמ טגָארצ
 ןעקנורטַאּב טסול ןופ ךיז ןעמ טראּפש

 ...תומענ יד ןשירפרעד וצ
 הרבח עגנוי ,םירוחב ןפיטש

 = - - עקנַאל:טעמַאס רענירג רעד ףיוא

 סצקַאשק ענעסקַאװעגײלעג ןשיווצ

 ,רעטכעט ענייש -- ךעלדיימ ןעמראיל

 ,ןגאװצ ֹוצ ךיז ךעליירפ ןוא שירפ

 ,ןשָאװ וצ ךיז רעטנומ ןוא טכייל

 ,. ..תולּכ יד יװ ןעלכוט וצ ךיז
 !ןקָאל יד טָאלג ןעמעק ייז יװ

 !רעפַײײל יד טפננז ןעילוט ייז יו

 !רעטכיזעג יד ןעלגיּפש ייז יו

 הלודג ןופ ןלעװק ייז יו

 ...!תודוס טנוױט ןופ טלעװ ַא ןיא

 ,רעטכ;ט ענייש -- ךעלדיימ ןעמרַאיל

 - - - סצקַאשק ענעטקאוועג-לעג ןשיווצ

 ,סעגצרב עכגל2?קידמַאז יד רַאפ

 ,לדלעוו ןדניל:קיטנַאז ןופ טנָאנ
 ,טרעטייורעד טשינ ,טרעטנענרעד טשינ

 ,ןעמַאזַאּב טשינ ,טלצנייאעצ טשינ

 ..ןקעטשרַאפ וצ רעדעי ךיז טגילק

 ,םינּפ סָאד ךיז ןיא טרנעװעגּפַא = ,

 --ןרעיוא יד טפול ןיא טגנערטשעגנָא
 ,קילגמוא ןַא םעו ךיז טכגמ רשפא
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 ע ל ע ש ר צ ה

 - ןיײגמײהַא ךיז ןעמ טגיילק רעמָאט
 ןביילברַאפ ןײילַא טשינ ןעמ טגצוו
 ,לדלעוו ןדניל:קיטפַאז ןופ טגָאנ
 = - - סעגערכ עכַאלפ קידמַאז יד רַאפ

 ,ןרעפס יד ןופ ןטנַאלירּבײױט
 ...ןלַאפ ,ןעלרטּפ ןּפָארט-רעּבליז
 ,ןעמולּב ןוא זָארג ,רעמייּב ןריצ
 ,רעטלוש ןוא זדלַאה ,ןקָאל ןצוּפ
 ...םיאורפ ןוא דרע ןעניירק ,ןצנַאלג
 ,ןטפוד ןּפסָאנק ,ןקעמש ןטילּב
 ,ןריר רעדילג ,ןקוצ ןטסורּב
 ,ץכעילב רעמוז ,ןטפערקיגנילירפ
 ,עביל:סנצרַאה ,תוחוּכ-טנגוי
 . . ןקיווק ןוא ךיז ןעלגיּפש ,ןכַאװ
 ,ןלאפ ,ןעלרעּפ ןּפָארט-רעּבליז

 . .. .ןרעפס יד ןופ ןטנַאילירּב:יױט
 ,לטניוו א דניל סטנוװָא טעייוו
 ,חטש=ןויר ןכרוד ךיז טיצ
 ,ןצנַאלּפ יד ןוא רעמייּב יד טעלג
 ,ןקור ןוא בייל : רעּטרעק טלטרעצ
 ,. ,םיכודש טימ ןעמונרַאפ זיא
 ,ןזָארג רעּביא ןשטנואו יד טריפ
 ,ןסנירג רעּביא םינונחּת טגנערּב
 ,הליתת א ןיא טלזיר ןיא טמורּב !

 ,ךעלמייהעג ךיז טעקשוש ןוא טמיור

 - = -- םעלַא ןוא ץלַא היחמ זיא
 ,חטש-ןזיר ןכרוד ךיז טיצ
 ...לטניוו ַא דניל סטנוװָא טעייוו

 ,רעטנורַא טכַאנ יד םוטש טרעדינ
 - ךשוח רעד םורא סיוא ךיז טיײרּפש
 ,ןטייפ עגנַאל עטסוּפ יד ףיוא
 - ,סעקערטש עטגיװרַאּפ-טָאג יד ףיוא
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 .הועונאאיי=י

 .,,לטעטש םוצ ץלַא רעטנענ ךיז טקור
 ,ךעלטעּב יד ףיוא ,ןּבוטש יד ןיא
 ,עמַאמײעטַאט ןופ ץוש רעטנוא
 ,ןדירפוצ ןוא רעכיז ךיז טפָאלש
 תומיענד ןוא קיצרַאה ךיז טמיורט
 , . .עטמעשרַאפ קילג:טנגוי םניפ
 ,ךשוח רעד םורַא טיוא ךיז טיײרּפש
 ---- -רעטנורַא טכַאנ יד םוטש טרעדינ

 ,תושמשה-ןיּב ,ןּבעל-רעמוז
 - ,ןטכַאנרַאפ עלעקנוט יד ןיא
 ,טנגעגָאּב ייז טימ ךיז ןעמ טָאה
 ,טלדוסעג ייז ןופ ךיז ןעמ טָאה
 ,. ,לכיימש ַא טימ ןטימעג יז
 ,ןפָארטעג ךיז ןּבָאה .עדייצ
 ,ןענופעג ךיז דנלע ןייא ןיא
 ,ןנ נַאטשרַאפ םוטש ,ךיז טנעקַאב םוטש
 ,ןדנוּברַאפ ךיז ןוא טּבילרַאפ ךיז
 . ,,טנכדשרַאט טָאג ןוא טצישַאּב טָאג
 ,ןטכַאנרַאפ עלעקנוט יד ןיא
 - - - תושמשה:ןיּב ,ןּבעל.רעמוז

11 
 רע

1 

 ןפורעג םיא ןעמ טָאה םדָא
 { ןסייהעג ךיוא רע טָאה םדָא
  ןעגנַאגעג ןָא טגנוי ןייז ןופ
 ;ןסייוו ןיא טדיײלקעגנָא

 ,הלוגס ַא זיא רעדיילק עסייוו
 ,רעדניק ןייק טשינ ןטלַאה סע ןעוו
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 ,גנוטכַא רעצירעד עקַאט ןעמ טיג

 ,רעדנואוו טימ ףיורד ןעמ טקוק

 ,עמַאמיעטַאט ןייז ןעק רענייק
 }ןריוּבעג ןייז טשינ טסייוו רענייק

 רענייגיצ םיא ןטלָאװ סע יו

 . . ןריולרַאפ קרַאמ ןפיוא

 שוּבלמ-טנווייל ןייז רָאנ קיצנייא

 ;ןטימרַאפ םיא תולוע ןופ טָאה

 ,טלדייאראפ םיא ,טלטרעצעג םיא

 ...,יטיהעג ּפעלק ןופ םיא
 ,טלכיימשטג לָאמַא םיא ןטלעז

 ;ןקילג ןופ טלייצרעד םיא ןטלעז
 ,טנגעגַאּפ םיא םלוע רעד טָאה

 ...ןקילּב יד טשטיינקעג םורפ

 ,טעמרצּפ יו טיֹוה ,םינּפ סָאד סָאלּב
 } ןגיױא:רעסַאװ ןוא רָאה-עשטָאלק

 - רוחּב רעד ףיוא ךיז טסקַאװ ױזַא

 . . ןגיוצרעד םייה ַא ןָא

 .,מוּפרטוּפא ןַא ןָא דנלצ

 ;החגשה ןָא ,םַאזנייא ,דנלע

 -- ןסַאג יד ןיא ךיז רע טעקנָאלּב

 ...החפשמ ןופ טשינ טסייוו

 - ןסע וצ סָאװ ץעמע םיא טיג

 :ןגעגרעד טשינ לָאמנייק רע זיא
 ,ןפיול ןזָאל םיא לָאז'מ יּבַא

 .+ ,ןגערפרעּביא טשינ םיא
 !אלפנ ַא רָאג רע ןיא סעּפע
 !שודיח ַא רָאג רע טנייש סעּפע
 ,ןּבעל ןייז זיא םיסנ טימ לֹופ

 .. שידיי רָאג סיוא טשינ טעז

 ,ןעלּפאצר :פ זומ -- םיא טעז סע רעוו
 :ןעמערּב יד טכייפ ןעמַאזוצ ן'יצ
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 ,ןפָא-רטש טשינ רקפרעד טָאג םיא לָאז
 ...!ןעמעשרַאפ טשיג לטצטש'ס

21 

 ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה םוָא
 ;ןסייהעג ךיוא רע טָאה םדָא
 ,השּבלה ןייז ,ןעמָאנ ןייז טימ
 -- -- = ןסיירג טשינ ךיז רע טגעלּכ

 הריּת:רומלּת ןופ זיא רע ןעוו
 ,רעּבירא ךיילג רעטסוש ַא וצ
 ,טרסומעג טשינ רענייק םיִא טָאה
 , .,רעבירעד טקוקעג םורק

 ,ןּבילקרַאפ קרַאמ ןיא ךיז רע טָאה
 -- ןענידרַאפ סָאװ ןטעּבעג םעוו
 ,תוחטבח טימ רעדעי םיא טפלעה
 .. ןעניז ןיא טוג םיא טָאה

 ,רמוש ןטימ םולש רע טסילש
 - ןריוגב יד ַאּב הלושמ טרעוו
 ,ןלייצרעד וצ תושעמ ןעמ טָאה
 2 .. ןערוס וצ ךיז קידנעטש

 ,גנוריפ ןייז זיא ךטלדנעטשרַאּפ טשינ
 ;םיכרד ענייז ןנעז ךיוא דמצרפ
 ,ןלַאפרַאפ ואוו טטנוװַא רע טרעוו
 . ..םיא ךָאנ טשינ ךיז ןעמ טגָאי

 ,ןענַאק יד ךָאנ סנגרָאמ רע טמוק
 ,הבישי ןיא רעסַצװ רע טגנערּב
 :הנעט ןייק טעיג םיא טימ ןעמ טכַאז
 . ...הבֹושּת רע טוט רשע

 ,רעזייה יד ײּצרַאפ ןעו רע טייג
 ;ןטָאש ַא יװ ךיז ךרוד רע טכיילש
 - תרוא רַאפ םיא ןֹּבָאה ןעמ ליוו
 .,  ןטָארג לזמ סָאד ןומ
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 ,הביבס רעד טימ רע טבעל ױזַא
 } ןרָאי וצ טמוק ,רוחּב ַא טרעוו
 --הלוגס ַא רַאפ רעדיילק יד טגָארט
 ,. .ןורּכז ןיא ייז טָאה'מ

8 

 ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה םֶדָא
 }ןסייהעג ךיֹוא רע טָאה םִדָא
 7 ןעמרישַאּב ךיז ,ןהקבד וצ ךיז

 ,ןסיילפ טשינ ךיז רע ףרַאד
 ,ןעוסיוא ןייז רַאפ ןקערש עלַא
 :ןעמונַאּב יו ,ךעבענ ןעלמַאט
 ,הלילח םיא ןעקנערק ֹוצ טשינ
 ,. ,ןעמורק וצ סָאװ טימ םיא

 ,תולנע:ילעב ,ןדיימ:ןכיק
 / = וליטא יוג:תּבש ןטימ
 ,ןכַאל וצ םיא ןופ טשינ ןעיורט
 , , ,אלולטו אכוח ןּביירט

 ,לבלובמ טּביילּפ הרבח עסייוו
 :ןפרַאװ רענייטש יד ףיוא ןרעה
 ,ןליפ טשינ דייל ןייק רָאנ רע לָאז
 , . .ןפרַאדַאּב טשינ ןצכערק

 ,רחַּפ ַא טמוק םיצקש יד ףיוא
 {ןקערש ַא טלַאפַאּב טניה יד ףיוא
 ,התורבח ןייק טשינ ייז טימ טריפ
 ..ןקעטש ןייק ייז רַאפ ףרַאד

 ,לבחמ רעד ,קָאּב-טָאטש רעד ךיוא
 - ןדָאש ַא ןָא םיא ךרודַא טזָאל

 ,ןליפש טשינ טעװ ןייק םיא טימ ליוו
 ...ןדָאל טשינ םיא טימ ךיז

 ! ךובּכ ַאזַא טשינ טָאה רענייק
 ! ארומ ַאזַא טשינ טפרַאװ רענייק
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 -- רוחּב רעכיילּב ,רעטרַאצ רעד יו
 ,.!ארוּב סנופ םיסג

 ;ןפורעג םיא ןעמ טָאה םדָא
 ;ןסייהעג ךיוא רע טָאה םדֶא
 לומ ןייז ףיוא ךיז טגָאלקעג טשינ
 , , ןסייוו ןיא טדיילקעג ךיז

11 
 יז

1 

 - ןפורעג יז ןעמ טָאה הוח
 ;ןרעױדַאב טימ לָאמ.טפָא
 . = ןענַאטשרַאפ טשינ סע טָאה יז רָאנ
 . . .ןריוּבעג םוטש ןוא ּביוט

 ןסעזעג ןָא טנגוי ריא ןופ
 } לּביטש םַאּפ לעװש ןפיוא
 ,ןגיוא יד ןיא תומוערּת טימ
 . . .לַּתירֲַאפ ןיא קידנעטש

 ,טרעּביושעצ ,רָאה עלעג עריא
 } ןגָאװצעג טשינ ןכָאװ
 -- םינפ'ס ןּבָארגרַאפ ץריש םניא
 .. ןגָארטרַאּפ וצ םענייק

 ,לּברֿא ןיא טקעטשרַאפ טנעה עריא
 }ךעלסיפ יד טציירקעג ףייטש

 ,ןגיוּבעג ּפָאק םעד זייּב יז טלַאה
 + . ,ךעלסירדרַאש ליטש טעקורמ

 ,הרבח עסייוו יד ריא ןצייר
 - ןפיל יד ריא ןעמורק
 ,ןרעטש םעד ףיונוצ דליוו יז טיצ
 .. ןעּפילכ וצ טשינ -- ךיז טקיטש
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 ,לסקַא םַאֹּב ריא הנכש ַא טטלג

 - ןגיוורַאפ דניק'ס ; ריא טעּב
 ,ןדנוצרעד קעװַא ךיז יז טיירד

 . . ,ןגיװשרַאפ ּפָא רָאנ טצכולש
 -- ןגערּפַאּב סָאװ ץימע ריא ליװ

 ;ןקור םעד םיא יז טדנעוו
 ,לגענ יד ךיז טנרָאצרעד טסייּב

 ... .ןקוקוצנָא טשינ םיא

 ,תועונּת יד ריא ןעקנערק סע יו

 }ןרעיוא יד ןיא ריא טמושז'ס

 -- ךעלדנעטשרַאפ טשינ ריא טּביילב סעּפצ

 . . .ןריובעג םוטש ןוא ּביוט

2 

 ,עטסגניי יד בוטש ןיא זיא הוח
 }ענייא -- רעטכעט יירד זופ
 ,הנמלַא יד ,עמַאמ ריא אב
 .,.!ענייק רָאג יװ יז טדייל

 - תורגוּב עדייּב -- רעטסעווש עריא
 | } םינתח ןיוש ןכוז
 ,ךטלּפינק ןעלמַאז ,סמעראװ ןרָאּפמש

 ,םינדנ ךיז ןּביילק
 ,רעטייווצ רעד רַאפ ךיז טגילק ענייא
 ;האנק טימ ךָאנ ריא טגָאי
 ,ךיז טלעש ןעמ ןוא ,ךיז טגירק ןעמ ןוא

 ,. תאנש ןיא געט עצנַאג
 ,ןלַאפעג זיא הסנרּפ יד
 ,ןייצ יד טכצלש ןענעז'ס
 - ןשָארג ןרַאפ ךיז טסייר ןעמ ןוא
 ,. ןטייל ראפ דנַאש ַא זיא ס

 ,רדסּכ ָאטשינ זיא טעּברַא

 { ןענישַאמ יד - עדמערפ



 18 ב
 ע 7 צש ר ע ה

 ,ןּפַאכרַאפ רעירפ רעדעי ריא ליוו
 . . ,ןענידרַאפ סָאװ רערעמ

 רעּביױק ןטימ עמַאמ יד טמוק
 ,ןעגנַאגעג קרַאמ םנופ
 ,ןטיירג וצ שיט םוצ ךיז ןעמ טּפוטש
 . . .ןעגנַאלרעד וצ גָאטימ'ס

 ,רעסעמ סָאד קנַאש ןסיוא יד טקַאּפ
 ;לטיירּב סָאד ,ץלַאז סָאד -יד
 ,הזגור א טימ טלּפפצ ןעמ ןוא
 ,..לטייש סָאד ּטָא ךיז טיירד'מ

 ,לרעיימ ַא ּפוז ןיא טניפעג יד
 ;רעלעפ ַא ,יורטש ַא - יד
 ,ךיז טּפיינק ןעמ ןוא ,ךיז טצייר ןעמ ןוא
 ...רעלעט יד טימ ךיז טקור'מ

 ,ןדירפוצ טשינ -- גנוזייל םנופ
 } םעראיל םנופ - קימיוג
 ,ןסיורד ןיא רָאג ןהֹוח ןעמ טרַאטש
 ...םערָאװ ןוא טלַאק ריא טיג'מ

 ,ןהעש עצנַאג יז טציז ױזַא
 ;עליטש ַא ,לעװש ןפיוא
 -- טקיניײּפעג טרעוו ,תורצ יד טּפעלש
 ,. ֹוליִפַא סָאװ טשינ טסייוו

5 

 ,עלעג ַא רַאפ ןעמ ןעק ןהוח
 ;עמוטש ַא רַאפ ךעבענ
 ,אלפ ַא טימ ריא ףיוא ןעמ טקוק
 .. .עמורפ ַא - ץרַאה סָאד טקוצ'ס

 ,ןּבענרעד דָארג ריא ךרוד ןעמ טכיילש
 -- טרעמוארַאפ ריא ןעמ טפערט
 ,ןבעל ריא טימ טסנרע ןעמ טליפ
 . . .טרעמוקרַאפ ףיוא טרעטיצ'מ

 א תוישולפני4
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 ,ןעמענַאג ריא : ןסייוו עלֶא
 ;ןקינ עריא :ןענעק
 ,ןעמעלק וצ טשינ ריא טעז ןעמ ןוא
 .. ןקילב יד רַאפ ךיז טקערש'מ

 ,ןזײװַאּב ףליה ַא ריא ןעמ טוװאורּפ
 - ןעקנעשַאּב סָאװ טימ ריא
 ,ןזיירג וצ טשינ ןטכַא ןעמ זומ
 ,..ןעקנערק טשינ רָאנ ריא לָאז'ס

 - לגייּב ַא קעװַא ריא ןעמ טגייפ
 }ןסיוו טשינ סָאד יז ףרַאד
 ,לגייא ןַא טימ יז טשטעװקרַאפ דלַאּב
 . . ,ןסיּב ןטימ ךיז טגרעוו

 - לּפע ןַא רעוו קיטיירפ ריא טקערטש
 ;רעּביא שזַא ריא סע טמענ
 ,לּפערט םנופ םיא טמעשרַאּפ טסיוטש
 - ,. ,רעּבירַא ףיוה ןיא טגנירּפש

 - תונלבס ריא עמַאמ יד טקרעמ
 ;ןליטש ןיא ריא סע טצרַאה
 ,תונשקע ריא ,הּפצוח ריא טליפ
 ,..ןליװ ריא - טשינ ריא טרעטש

 ,ןגייא ךיז טלַאה ,יז טּבעל ױזַא
 | ןּבָאג עדמערפ יד טדיימ
 - ןגייּב וצ טשינ -- עצלָאטש ַא זיא
 .. ,ןּבָאה וצ טשינ סמענייק

4 

 ,רעטנוא ךצלגעט=גָאט טסקַאװ הוח
 }רעטנוזעג ןוא רעטּבײלַאּב טרעוו
 ,לכש וצ טמוק ,ןרָאי וצ טמוק
 ...לכיימש ןייק טסייוו םינּפ ריא רָאנ

 ,ןליונק ןיא רָאה עלעג עריא
 {ןליוק יװ ץרַאװש ,ןגיוא יד ףיט
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 ,ךלימ ןוא טולּב - ןנַאּב יד לֹופ-
 * . .ךל ה שטָאכ :גיוט ןרעיוא יד רָאנ

 ,ןעיירדרעּביא ךיז בוטש יד געמ
 }ןטיירשעג ןוא תולוק יד ןופ
 - ןסע םאֹּב ןייז קיור יו געמ
 , . ןסעגרַאפ ץלַא קידנעטש יז טּביילּב

 ,ןטעּפש ריא סיוא םלוע רעד געמ

 ;ןטעלג יװ ריא ,ןהפנח יװ ריא
 - םינכש עלַא ןצפיזַאּב ריא
 ,,,םענייאניא ץלַא קירעיורט יז טציז

 ,ןרישראמ ךיז סטנוװָא יז טזָאל
 } ןריצַאּפש וצ ,לטעטש ןסיוא
 -רעטצניפ ןיא םוא ךיז טרָאד טרעגלַאװ
 1 , ,רעטסדנימ ןייק ,דשח ןייק ריא ףיוא טלַאפ

 - רעזייה יד ײּברַאפ טעּפש יז טלייא
 } רעוייּב ןייק ,טנוה ןייק ריא ףיוא טליג
 - ןפָאלש ןעוו םייהַא טשינ יז טמוק
 .. ןמָא-טשַאּב טשינ רענייק ריא טגָאװ

 ,ןקָארשעצ ריא ןרעטכעוו רעד טפערט
 - - - ןקָאל יד טכייפ ,רעדיילק יד סַאנ
 םינּפ ַא :יּברעד ךיז רע טכַארט
 ,..םינָאלװװײט טימ ןליּפש ךיז ןומ'ז

 ,םירוּביד ןָא יז טדייל ױזַא
 - םירוסי יד תוציבּת ןָא טגָארט
 -רעטסעווש עדייּב ,ןעמַאמ יד טדיימ
 ...רעטסעפ ,רעטסעפ רָאנ ןייצ יד טצירק
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17 

 קילגמוא סָאד
: 

 ,טכירעג טשינ םענייק רַאפ
 { טרַאװרעד טשינ םענייק ןופ
 ,קרַאמ םניא גנילצולּפ טָאה
 ,טרַאּפשעגכרוד ךיז דוס ַא

 ,טפַאגעג טָאה םלוע רעד
 { טרעהעג ,ךיז טעקשושעג
 ,טביילגעג טשינ -- השעמ יח
 ...טרעקעג טשינ ךיז לוק םוצ

 !סיורג ןענעז םיסנ סטָאג
 !ליפ ןענעז םידסח סטָאג
 - טשינ סע זיא טושּפ ךָאד
 . . ,ליּפש:םידש א ןייז זומ'ס

 - ןייז הפגמ א דָארג טלָאװ
 ,טימעג ךיז לתק טלָאװ
 -- עסנקרַאפ רָאּפ עזייּב סָאד
 . . .טימרעד ךיז טלוצינעג

 ,זָאנ יד טמורק יאּבג רעד
 ןבר רעד ןופרעד טגייווש סע
 - םורפ ןצכערק סעמַאמ ןוא
 ...ףָארטש 8 רַאפ סע טלָאה ןעמ

 ,טייצ יד טײגרַאּפ ױזַא
 ;טלעק ןוא טניװ ,ןציה ןיא
 רָאי ךָאנ רָאי ןדניווש סע
 .יי!טלעװ רעּביא טּבײלּב - טלעװ ןוא

1 : 

 ,טנערצעצ זיא ןוז יד ,טרעקַאלפעצ זיא ןוז יד
 } ןעמַמלּפ ןוא ןלַארטש יד ןקַאּב סצ

 9 ר היא

:)24 
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 ,טנעו יד ןעמירק סע ,ןגיוּבעצ רעכעד יד
 , ..ןעמַאװצ לדניש יד ןפמירש סע

 ,סַאג ןיא ןלעװש יד ,רענייטש יד ןעילג סע
 }; דנקיטשרעד םעטָא רעד טרעיי2 סע
 .,סָאפ ענרעצליה סָאד םענורּב םִאֹּב טלצנור סע
 .. ,טנקורטעצ ךיז טצכעלעצ םעדָאּב רעד

 ,ץיה ןופ עטיירדעצ רעטצנעפ יד ,ןדעל יד
 } ןביוש יד ןיא טיק רעד ןטלָאּפשעצ
 - ץיווש ןיא ןטָארּבעג ,טלגערּפעצ םלוע רעד
 .. ןּבױה יד ןעלסיירט שוַא רעּבײװ יד

 ,דרעפ יד ם טט:'ק םַאּב ,םיריזח יד קרַאמ ןיא
 ; ןעּפָאס ןֹוא טרעטַאמרַאפ ןכיירּפעצ
 ,דרע רעד ףיוא טגיילעצ סעיוג יד ,םיוג יד
 . . ןּפָאקוצ ןגָאװ ןופ טנטָאשַאּב

 ,סייה ןוא טלטיורעצ רדח ןיא רעדניק יד
 }ןרעטש םעד טמערַאװעצ - יּבר רעד
 -- טייווש ןופ עטלעגרָאפ םירפכ ענעפָא ד
 , . ןרעקוצרעּביא טשינ לטעלּב ן יק

 ,דימ ךצלעגייא יד ,זגורּב ךעלעּפיל יד
 } ךעלּפענק ןָא - טע יּפשעצ ןויֹוה יד
 -- !טיצ ןוא ייז ! ּפעלש'ס יו - ןדָאב םוצ טרעקָאלרַאפ
 , .,ךולּפעק יד ןסי רד םעד וצ טדנעװַײנ

2 

 ,לטניוו א טכַאז ךיז טפיטשעצ טקארט ם4ב

 } ץנַאלג ןיא דמַאז ןטימ ךיז טליּפש | א

 ,ןעיורטש עניד יד ,ּביוטש םעד טּפַאכיַאפ

 . . .ץנַאטיהושיּכ ַא ייז טימ טייג ןוא

 ,ןפייפ ַא טמוק לדלעוו ןטנָאנ ןופ

 ) ליטש ןעלקָאש רעמייג:ןכריק יד

 - ,ןַצֿפיּפ לגייפ ,ןעקרָאװ ןּבױט ןֹוא

 ...לירטעג סָאד ןטלעז ךיז טרעה סע
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 ,ןעגנילק ןכאלצ ,ןריר ןדליש יד
 נץעװַא בוש ַא טלַאּפ ץעגרע ןיא

 - ןענַאּפש וצ ךיג ןלייא םיוג ןוא

 ...קערש ןופ ךיז ןעשזריהעצ דרעפ יד
 ,רעדנַאנופ ךיז טלקיוװ לּפענ ַא

 גןייש ןלעה םעד ,ןוז יד טליהרַאפ

 ,דחּפ ןיא ךיז ןּביילק ןקיָאװ ןוא
 ...ןייא ארומ ןיא ץלַא ןעילוטרַאפ

 ,רענוד ַא טּפַאלק סע ,ץילּב א טיג סע

 } טייוו:םיקחרמ ךיז טערַאמכ סע

 - טרעטיצרַאפ ץלַא ,טלּפַאצרָאפ ץלַא ןוא

 ..יסייז ַא ןָא רעדעי ךיז טדנעו סע
 ,עשַאּפ ןופ םוא ןרעק תומהּב

 ג רעוװש טמעסָא ,ןטניה ןופ ,טנוה רעד

 ,ןּבוטש יד ןיא ךיז טגָאי םלוע רעד

 .. .רעה ןוא ןיה ןּפַאלק ןריט יד

 ,למיה םנוט טעּפָאק ןגער ַא
 מיז ַא יװ ,טרעכעלעצ דרע יד
 - םינּפ ןרַאפ ךיז טשיוו ץימע ןוא

 . . פיל ןפיוא םיא טליק ןּפָארט ַא
 ,ןלַאװק טימ טמָארטש ,רעמע טימ טסיג סע

 } ףיוה ןוא זיוה ךרוד טציילפ לוּבמ ַא
 :ךעלגייא יח טצָאלג ,טרעטַאלּפ גרַאװגנוי סָאד

 ,= - - { ףוס ַא ןיוש עילַאפ יד טמענ יװ

2 

 למיה ןרעטיול םניא ןוז יד ךיז טנחעצ

 }לכיימש ריא םעלַא ףיוא סיוא טײרּפש ןוא

 ,םינַּפ ןקיטכיל טימ ךעליירפ ריא ןעמ טסירנַאּב

 ,.לכייט םעד וצ ןיהַא ךיז טלייא ןעמ

 ,ןלַארטש ענרוּפרוּפ יד ןופ טפול יד טמערַאװעצ

 } ןגעװ יד טקידלָאגרַאפ ןענ'קירטעצ
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 ,םערָא ןיא רעדיילק יד ,עקלוב יד ןעמ טּפַאכרַאפ
 .. ,ןגעקטנַא לקירּב םעד וצ טפיול ןעמ

 ,חיר ןקיטפוד ןיא לטניוו ַא טעייוועצ
 / גרעדיװ ךיז לגייפ יד ןעגניזעצ
 ,סעװרָאּב ןוא טעקַאנ ּבלַאה ,הרבח יד ךיז טּבײלקרַאפ
 . , ,רעדילג יד ןשירפרעד וצ יינספיוא

4 

 ,רעדליװ סָאװ ךיז טגיוועצ רעסַאװ סָאד
 } רעדליּפעג טימ ,למוט טימ

 רעטיירּב ךיז ןסיגעצ ןעמָארטש יד

 - - - רעטייוו סָאװ ךרוד ןשיור ןוא

 - ןציירק ןוא ןעלגנעלשעצ ןלעװ יד

 . . ןציילפרַאפ וצ סעגערּב יד

 ,ןריר ןוא ןצכערק רעדער:לימ יד

 } ןרינק ןוא ךיז ןטלַאּפשעצ

 ןעקניז ןוא ןעלקַאװעצ סעּבמעד יד

 - - - ןעקנירטרעד וצ םערוטש ןיא
 ,ןגָאװצעג ,טעדיוהעצ לקירּב סָאד

 .. ןגָאלשעצ וצ ךיז ףמַארק ןיא
 -- לגילפ יד ןעכָאטעצ ןלימ יד

 } לגיר ןוא סקַא ןכערּב סע

 ,טרעטַאמרַאפ ןגרָאז ןופ ,רענלימ רעד

 - - - טרעטַאלּפ ןוא ךיז טרעמכַאיעצ

 ,ןקָארשעצ ןוא טציוושרַאפ ,םלוע רעד

 ...ןקָאטש ןוא םיא ןכרָאהעג

 ,ררח ןופ עטײרפַאּב ,ןעגנוי יד

 } רעדיילק ןוא ךיש ןפרַאװרַאּפ
 ,רעדורעג ןופ טּבעלַאּב ,םיצקש יד
 . .רעדור ןוא לפיש ןפַאכרַאפ

 ,םערַאיל ןופ עטשירפרעד ,גרַאװניײלק סָאד
 - י= - םערַאװ ןוא ביל ךיז טצנַאטעצ
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1 

 ,רעװש ןוא זייב טלמרומ סע - שפנ ַא ףרַאד רעסַאװ סָאד
 ,רַאפמרעד ןייז טשינ רָאט ןעמ - ןגעגרעד ןייז טשינ ןעק ןעמ
 - רעהַא ךיז ֹוצ טּפעלש סע ,ןּברק ןייז סייה טרעדָאּפ סע
 ...רַאפעג ןייק טרסומ סע ,הנּכס ןייק ּפֶא טשינ טקערש סע

 ,גערּב םוצ ץַאק עציַאװש ַא ןגָארטעג קַאז ןיא טגנערּב ןעמ
 ,טיױט םוצ יז טקילײה ןעמ - תונמחר ריא ףיוא טגיוק ןעמ
 ןקערש ַא ץלַא ףיוא טלַאפ סע - ןגיוא יד ריא ןעלקגיפ סע
 ...!טיוה יד שזַא טלצנור סע - ןוקיּת ַא טָאה לוגליג ַא

 -- קירטש יד רַאפ ןעגנוי יד ,רעדור יד רַאפ םיצקש יד
 !ור יד סיוא טשינ טלַאה סע !ןעיירשסיוא טשינ ךיז טזָאל סע
 - = ,קירצ ןליוּב יד טּפוטש ןעמ ,ןוולש יד ףיוא טנפע ןעמ
 ,. וצ טלּבוי רעסַאװ סָאד - רעדנַאנופ יירפ טמעטָא ןעמ
6 

 ,ןלַארטש ענעדלָאג יד ,ןלַארטש יד
 - ,ןלַאפַאב רעדלעפ ןוא רעזייה ףיוא
 ,ןטָארּבעצ ,ןענערּבעצ
 ,ןטָאש יד ןכיײלּברַאפ
 , . ןלאוו יד רוּפרוּפ ןיא ןעילג ןוא

 ,ןקערטש יילרעטנוּב יד ,ןקערטש יד
 } ןקעמשרַאפ - ןסנירג ןיא ,ץכעיל ןיא
 ,ןעמולברַאּפ ,ןטפודרַאפ
 ,ןעמופרעּפ ןופ טױטַאּב
 ..ןקענ ןוא םימשּב טימ ןצייר ןוא

 ,לטניוו רעקיטֿפַאז ַא ,לטניוו ַא
 ןלדניווש ןיא טרעּביֹוצרַאפ ,טפושיּכרַאפ
 ,ןגייווצ ןוא ןטסוק ךרוד
 ,ןגייווש ןוא טלמרימעצ
 .! לדניזעג סָאד דיירפ טימ טלטרעצ ןוא

 ,ןגיוא עקיצרַאה יד ,ןגיוא יד
 -- ןגיוצרעד טייקמורפ ןוא תועינצ ןופ
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 ,ןפמירשרַאפ ,ןעמעשרַאפ
 -- ןפמינ יד ןופ טקָאלעג
 .ןגיואווַאּב קשח טימ ןעלּבוט םוצ

? 

 ,םָארטש ןרָאלק ךרוד ,טניוו ןליטש ןיא
 - םיוש םעד טעלנעג יוט ןוא ןוז ןופ
 יירפ ןוא קנַארפ גרַאװגניי סָאד טג:'רכשעצ
 ...יינ רעדילג יד ךיז טל.ּונ ןוא

 ,גֶערּב ןליק ףיוא ,זָארגײטעמַאס ןיא
 = געװ םעד ט/עדַאּב .דמַאז ןוא ּביוטש ןופ
 ןיילק ןוא סיורג םלוע רעד טליּפשעצ

 .. ןייר םינּפ סָאד ךיז טרוּפרוּפ ןוא
 ,דלַאװ ןעיורג םַאּב ,לָאט ןלעקנוט ןיא
 - טלַאה םֹוצ טעּבעג סנירג ןוא ךָאמ ןופ

 קנילפ ןוא סיורג הרבח יד טפיטשעצ

 .. .גנירג ןקָאל יד ךיז טנקורט ןוא

8 

 ,ץעגייש ַא טָאה רענלימ רעד
 } קערש ןייק טסייוו ץעגייש רעד
 ,לקירּב ןכרוד ךיז טסייר רע
 ,ןזולש ךרוד ןוא סעּבמעד ךרוד
 .. .קעװַא ךייט םענ'פָא ןיא

 , ,רעטנוא ךיז טקוט ץעגייש רעד
 } טכייל ןיא ןייגרעטנוא ןוא
 ,רעדינ ןוא ףיוא ךיז טכיוט רע
 = ןקור ףיוא ןוא רעטלוש ףיוא
 , . .טכיילגעגסיוא רעּפרעק םעד

 -- רעּבירַא טמיווש ץעגייש רעד
 } טייז רענעי דעּבירַא
 -- ןגיוא יד טדנעלּב םלֹוע רעד
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 -- םיקחרמ ךרוד ,לּפענ ךרוד
 ,..טייוו ןופ םיוק םיא טעז ןעמ

 - ןקָארשרעד טכור ץעגייש רעד
 } םיא ןעמ טרעה ןקָארשרעד
 ,ןוועמ יד ךיז ןצייר סע
 - ןלעװ יד ןוא ןטָאש יד
 ,. ,םיטש ןייז דליוו טרעטיצ סא

 ,- רעטנענ ץלַא טקור ץעגייש רעד
 ,1 טרָאװ ןייז טכליה רעטנענ ץלַא
 ,תוחומ יד ךרוד טרעּבנע סע
 - ןריחעג יד ,ןפעלש יד
 , . .טרָא ןופ ףיוא טלסיירט ןעמ

 - !ןעקנורטרעד הוחו םֶדָא --
 -- ,.,1!טקינײפעג םידש ייז ןגָאה --
 ,טרעמַאלקעג רעצרעה ןוא רעּפרעק
 . . .טקיניירַאפ ,טנכדשרַאפ עדייּב
 ,לעז ןייא עדייּב
 ,ּבייל ןייא עדייב
 ,ןַאמ רעד -- םֶדָא
 . ,ּבײװ סָאד -- הוח

9 

 ,ןרעה ןוא םוטש ןכרָאה עלַא

 }ןרעיוא יד ןָא ןעננערטש עלַא

 ,טרעווילגרַאפ ,טפילבראפ ץרַאה רַאפ ץרַאה
 . . ,ןריורפעג טפיילּב

 ,ןצָאלג ןוא םוא ןפַאג עלַא

 ;ןקילפ יד סיוא ןרָאטש עלַא

 ,טלטיורעג ,טמעשרַאפ פָאק רַאפ ּפָאק
 , . ,ןקוצ רעדילג
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 יי

 ,ןגָאי ןוא ךיג ןלייא עלַא
 ; ןגעקטנַא ךיז ןפרַאװ עלַא
 ,טלכיורטשעג ,טמיילעג סיֿפ ןוא טנעה
 ,. ,ןגעלרַאּפ דימ

 ,ןעלמַאטרַאפ ןוא ןעניוטש עלַא
 ; ןעמוקטנַא וצ ןכוז עלַא
 ,רעדיוש ַא טּפַאכרַאפ סיורג ןוא ןיילק
 ...ןעמונַאב טרעוו

 ,לעז ןייא עדייצ
 ,בייל ןייא עדי
 ,ןַאמ רעד -- םוָא
 ...ּבײװ סָאד - הֹוח

10 

 עּביל רעייז ,ןבעל רעייז
 ;ןדעי רַאפ שינעטער ַא זיא
 ,ןפיל יד רַאפ ס'ןעגנערּב וצ טשינ
 .י ,ןדערוצסיוא ןעמעש וצ ס'ךיז

 ,קיטייוו רעייז ,דנלע רעייז
 } ןלױהרַאֿפ שינרעטיּב ַא זיא
 -- ןטכַארטרעד ןוא ס'ןסיוו וצ טשינ
 .. ןלעוּפ וצ סָאד ןעמייהעג ןיא

 הרצ רעייז ,קילגמוא רעייז
 } ןלעװק ַא ,שינעקנערק ַא זיא
 / ,ןפָאלש קיור ןענעק וצ טשינ
 , . ,ןלייצרעד ס'ךיז ןטיהוצּפָא

 שנוע רעייז ,התימ רעײז
 ,עלַא רַאפ שינעגָאלּפ ַא זיא
 תונדחּפ ןָא ןעקנעד וצ טשינ
 ,,.הלּכיױתח עזייג יד ןופ
 טשא6/ סשאפו סמ80 םמפ === םשאפ = הוה = םגאומ/ מאפע -  - ווא
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 ,ןַאמ רעד -- טדָא
 ט 2 ,בייוו סָאד טו הוח

 ץ

 'גָאליטע

 ,ןפָאלרַאפ לטעטש ןיא השעמ יד זיא ליטש
 } רעבירַא עלַא רַאפ קילגמוא סָאד זיא טכַאז
 ,תודגַא עמורפ ,עקיצרַאה יד ןיא רָאנ
 ןעכרעמ עקניטלַא ,עקידנעטש יד ןשיװצ
 . . .טקיּביײארַאפ עדנעגעל ענייש ַא ךיז טָאה

 טכעלשעג ןרעדעװטעי ,רוד ןדעװטעי ןיא
 טלעװ רעסייוו רעד ףיוא םלוע:ארוּב רעד טקיש
 ,טלַאטשעג יינ ַא ןיא ןהוחו ןעמדָא
 ,דניז יד ןייז ןקתמ וצ ,ןטכיררַאפ וצ
 ,טניירַאפ ייז ןרעוו -- הכוז רָאנ רוד סָאד זיא
 . ..ָאד המשנ ןייא ןוא ףוג ןייא ייז ןענעז
 ,טנייא עדייּב ןבעל ,טקיניײרַאפ יז ןּבייֵלּב
 : טוג גויז רעד זיא , קית ַא ייז ןגָאה

 תומה-ךאלמ רעד טרעדיילש
 -- דרעװש קידנטיוט ןייז ךיז ןופ
 עּביִל עקיּביײא יד טרעדינ
 ...!דרע רעכעלטעג רעד רעּביא





 טניוו לרעדּורּב ,טכאנ / במאראז לאומש
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 טכַאג

 ,טכַאנ טימ ןָא ךיז טּבייה תּבׁש ןיימ
 ,טכַאנ טימ ךיז טקידנע תּבש ןיימ

 - טכַאנ וצ טכַאנ
 ,טכַאנ ןצנַאג ןיא זיא תבש ןיימ
 ,טנייטשרַאפ טגיל לבעווש סמניהג םעד
 טנייוו ןוא שֵא ןיא טגיל עשר רעד
 - .טכַאנ - תֹּבש ןיא

 יָא
 קע זיפ קע ןופ לוק ַא טפור'ס ןוא
 קערש רעליוה ןיא לוק ַא טפור'ס ןוא
 *| תבש,

1 

 ! ֹור - תבש

 !ליטש - תכש

 ףרימ ןיא טולּב סָאד ליטש ןגרָאּברַאפ טשיור

 !שכַאנ - תּבש

 ,טכַאנ ןיא לַאװק
 ,לַאװק רעצרַאװש
 - טכַאנ ןיא קערש
 ,תּבש ,תבש ,תבש זיא'ס
 ,ןייּפ רעטשיו ,עלקח ףַּכ
 ןייּפ רעליטש
 .טכַאנ רעגנַאל ןיא
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 צמָא רַאז ש

11 

 טניו לרעדורפצ

 ,דגילּב יוזַא זדנוא רַאּפ ןסָאלשרַאפ ןענעז ןרעיוט עשילמיה יד
 ! טניו לרעדורב ָא ,ןכיירגרעד טשינג טָאג וצ ןלעוו רימ

 .ריד ןיא טגָאלק טסייג ןיימ יװ ,טסייג ןיימ ןיא טסגָאלק וד
 ךימ רעּביא טמיווש רע סָאװ ,ךיור םעד םיא טסגייל יד ןעװ יױזַא טָא
 טקַאנק ןוא ךיז טנייב סָאװ ,רעייפ ןיימ ןיא ךיור ןַאד טסיב וד ןוא

 גירט ױזַא
 49 יױזַא ייווצ רימ ןלעװ ָאי ןפָאלש .ןענעגער טעװ סע ,סייוו'כ ןוא
 ןיא טּפָאלש טָאג ןעמולח ןוא טײװ ןעמולח ןוא ,גנַאל ןעמולח ןוא

 ,טגיװ םעד ןופ רעצ
 ןוא זױה ןייק ןבָעה רימ יוא ,טניװ לרעדורב ,ןרעיױט עשילמיה יד

 ,טעג ןייק
 .ןייראפ עלַא ןיא ןזיירק רימ ,ןביוש ענעכָארּבעצ עלַא ןיא ןעניואו רימ

 ,ןכייה עטמַאז |
 טעּפש רעטניוו זיּב רעמוז םעד ןופ םורַא לומ סָאד זדנוא טגָאי סע
 : ,ןכיירגרעד טשינ טָאג וצ ןלעװ רימ רָאנ

 ; יינש ףיוא ןשטילג ךיז ןלעװ רימ ,ןלַאפּפָארַא טעװ יינש ַא
 ,ירפ ץנַאג סענָארװ יד יװ ,יינש םעד ףיוא טירט רעזדנוא גנירג ןוא
 ןסיוטש רָאנ ןעלגיז עשנקלָאװ יד ןלעװ רימ ןוא ,ןייגעצ טעװ יינש ַא

 ,ייוו טימ ןסיוטש ןֹוא
 ךַאילש ןפיוא גיוטש םעד ןעיירד ןוא ןעלצנור לרעסַאװ סָאד
 ךַאלפ רעקיפעטס רעד ףיוא טניוו לרעדירּב זדנוא זיא טוג טשינ יװ ױזַא
 ףָאלש ןוֿפ ערייּב ךיז ןקעוו ןוא רעדנַאנַאניײא יוזא ןגָאי ךיז ןלעו רימ
 ףוס ןָא רעטצנעפ ערעודנוא ןופ סעקטרופ יד ןעינַאמ ןוא
 ןגער טימ ןכעטש ךיז ,ןפיטש טייהרגזייּב טָא ןלעװ רימ עדייּב ןוא

 ייבׁש ןוא |
 ; טניוו לרעדורב ,ױזַא ןגייווש ,רָאנ ןגייווש ןרעיוט עשילמיה יד יװ ױזַא
 ,ןכיירגרעד טשינ טָאג וצ ןלעװ רימ ,ןסייװ רימ ,ןסייוו ןוא
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 עידָאטּפַאר ַא ןּופ ןטנעמגַארּפ
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 ליומ סָאד ףיוא רעטכעלעג ַא וצ טסייר הּפילק עטצעל יד

 ,יוּבעג ריא ןלַאפ טעוו'ס ןוא רעטכעלעג ריא ןיא טצַאלּפ ןיא

 ,יורפ יד .עטסקידיילקליפ סָאד ךיז טעװ ןטעקַאנפיוא ןעוו

 יורפ יד :ןטייקטלעטשרַאפ ןופ עטסטלעטשרַאפ יד ,עטסטלע יד

 ,טבַאש רעטסקידכשוח רעד ןיא ןּגָארגעג ןיוש ןּבָאה רימ
 ,טכענ יד ןופ ּפַאלק-טלוּפ ןטסכייוו םוצ רעהעג'ס טגיילעגוצ ןיוש
 טכרָאהרעד טשינ ןּבילּבעג זדנוא זיא סנייא ןוא

 ; טכַאדרעד טשינ ןוא
 .טכעלשעג ןופ שינמייהעג סָאד-עטסמוטשרַאפ ןוא עטסליטש סָאד

 ,גױא רעזדנוא רַאפ טגיוועצ טייוו ,תוציחמ ןופ עטסטלע יד
 םוהּת לגיּפש רעד זיא - עטסצלָאטש יד ןוא עטסטלע יד

 ! סיורפ רעד
 ,םוהּת ןייד ןענעלגיּפשרעד רימ ןליוו יו ,םוחת:לגיּפש וד
 ! סױרַא ץנַאלגױסיױרד ןייד ןופ ןוא ןײרַא ריו וצ טכַאנ ןיא

 ,ויּת ןייד ןופ ןעמוקַאּב רימ ןליוו ףלַא:טלעװלַא ןָא

 *! רוא יהי, םעיינ ַא טימ ןפרַאװ ךיז ריד וצ טכַאנ ןיא

 םיא טימ ןוא -- םיעושעש-דלי םעד זדנוא טימ ריוגעג

 :רױּבעג ,עכעלקערש ָא !טײקיטכעלשעג ןרעהפיוא לָא

: 
 ,שי ןטקעװעגפיוא ןַא ןוֿפ ןגיוא ןיוש ךיז ןדניצ טָא

 ,דָאל רעזדנוא ןופ טלַאּפש ַא ךרוד ןיוש טגול רע--גָאט:ןוקיּת רעד
 ,ּפָאק ןפיוא ןּבױא םיא טציז רתֹּכּבש רתּכ ןוא

 ,דָאר רעסײװ:לױעּפ ַא יװ ,קיטכילּבש קיטכיל טציז
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 ןיל טײ צ .ַא

 ,בייל ןייז ןיא ןצירק ןציירד ! רתּכּבש רתּכ ָא

 ,ץילּפ ַא -- םיא ןיא ץירק רעדעי ,ןצילּב ערַאטש ןציירד יו

 - דרעװש ַא ןופ ןצירק יד יװ ,ןציירד ןטייקיסייוו יו

 ,ץיּפש ןייז ןופ רעטנורַא קנואוו:ןעמערּב רעכיוה ַא טלַאפ ןיוש

 *ײ!ורֿפ ָא ,שינעפיט ןייד טריר סָאװ ,לעפַאּב ַא זיא קנואוו רעד

 ,סטנוזַא פ ַא רעטנוא גָארט שינעפילּברַאפ עטרעדיונקעצ

 -- טכַארט ןייד טנערּבעגסיױא םיא טָאה ןוא ! ןוז עמַאס דניקלַא ןַא

 +י!זדנוא טימ ךיילגוצ ײגרַאפ ןוא עטסמורפ יד דיירפ ןייד סיוא גנילק

 טנעה עליוה יד גנעהרַאפ ןוא-עטסמוטש יד טסול ןייד סיוא גנילק

 ,ייווצ עקידנעקניוװ ןקָאלג יװ ,גנַאגרַאפ ןופ טייקיולּב ןיא

 - ןַאװש ַא ןופ ןעלגילפ יד טימ יװ ,קסעילּפ ַא ייז טימ וט ןוא

 .י!ייװרַאפ ַא ןוא קסעילּפ ַא ךיוה - עלַא רימ !סיוא ךיד זָאל ןוא

 ליומ סָאד ףיוא רעטכעלעג ַא וצ טסייר הפילק עטצעל יד

 ,יוּבעג ריא ןלַאפ טעוו'ס ןוא רעטכעלעג ריא ןיא טצַאלּפ ןוא

 ,טכיל ַא ריא ךָאנ ןייז טעוו'ס ןוא רעטכעלעג ריא ןיא טצַאלּפ ןוא

 ..ייורפ יד :עטסקיײלליפ סָאד ךיז טעװ ןטעקַאנפיוא ןעוו

11 

 ! רמוח ןופ ןטנַאגיג עטשוחרַאּפ ,חטש ןופ רעדניק
 ןגעו ענעסקַאװעגרעדנַאנופ עניימ ףיוא
 ,ןגעזעצ ריא טור
 רעמיוּב עטקיטלַאװעגרַאפ=געז.טּפמוטשעגּפָא יו
 , . .ןטַאװעקנעס ףוג טימ
 טרָאטעג ךיא ּבָאה יװ ,טשינ סייוו ךיא ןוא--ךייא ךיא סרֹוד
 ,ןטַאט ןָא סהעוקּפ-ןּב ,ךייא
 !טרָא ןפורנָא
 ,ןרומעל

 טא ייד
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 { סהערפ עימומ:ףָאלש ַא יו ,רַאטש טעװעסַאמירגרַאפ
 ןרוגיֿפ
 ! סערַאיט עטיײרדרַאפ ,ןקע עטלקריצעג-קיצנָאװ טימ
 ,ןטַארדַאװק ,ןּבוק
 ! ןסּפילע
 | ןסּפיפ טשינ ןענעק סָאװ ,עטױט=טּפָאטשענסיױא ריא ?גייג
 ,טצריקרַאפ ןרָאי עשממוד ,ןרָאי יד ךייא ּבָאה ךיא
 | ! טצריקרַאפ
 ,ןפַארגעלעט טימ ןוא ןענַאלּפָארעַא טימ

 ,ןפַאלעג עטסטייוו יד ןפיול סָאװ ,ןטָארד טימ
 - ,קיטש א ןּבעגעג ךייא ,קירטש טימ יװ ,טנַאה ןיימ טָאה
 ,טצריטשעג ךייא טָאה יז ןענאוו זיּב
 ! טצריטשעג
 ,ךייא:םורַא טלקיוטשרַאפ ךיז קירטש יד ןּבָאה גנע
 רעמוטש ךָאנ ןוא טיוט יװ רעטיוט ךָאנ ןכַאמ וצ

 : ךייא םוטש יו
 ןריּבעג ריא טָאה קידנלַאפ ןוא - ןלַאפעג ריא טנעז
 קירטש יד רעטנוא ןופ
 ! קיזומ
 ! ןריואוועג ןרָאװעג זיא טשינ:טימ?טשינרעג רעייא
 ךימ טּפוטש טציא !םיפוג ערעייא ףיוא ךיא ץנַאט טציא

 ! ןטיירג םוצ
 ,ןגָאלקַאּפ ךייא ןייג לעװ ,ןיק רעייא ,ךיא טשינ
 ,ןטיירּב ןוא ןגנעל ריא ,רמוח ןופ רעדניק +טתיממעג
 | ןגָאװ ןָא רעדער יװ ןזיירק ןוא ןטַאט ןָא ןטַארדַאװק
 ןעווערעקרַאפ'ס יו ,טָאג ןיא ךיא ליוו ןעווערעקרַאפ

 ! ןפָאה ןיא ןפיש
 !הריצי !םיפוריצ ! ןלָאצ ! ךימ ןעננילשרַאפ ןעמטיר
 ! ןפַאשַאּב ךימ טָאג טָאה ןלָאצ טימ
 עריא ןוא - ,גנופַאשַאּב עיינ ליוו ןעמוק ,טעז
 ; רימ:םורַא סנטייצַאּב ןעלּפָאצ ייז -- ןלָאצ
 סיוא רימ ןעגניז סָאװ ,לגייפ יד ןענעז סָאד
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 - רעמוטש ןוא רעייטש ןקרַאטש-לָאטש ןופ ייטשפיוא םעד
 ...ןשטנצמ רעפיא שטנעמ רעד ;לָאמקנעד ןײמ

 וו1
 ,וַײמ ןופ ךצלכלעפ יװ ןויל ייז ! טרנּפעג -- ןטרָא ןוא סחטש

 םיינ ןוא -- ןפרָאװרַאפ קָאטשניר ןיא ,ךעלכלעפ ענעסיפעצייולּב

 ,ןייב ןוא רגּפ רעּביא ,ץלַא רעּביא טמוק

 ,ןייטש רעּביא

 ,ןייוועג ןוא קילג רעּביא

 ,טָאידיא רעּביא ןוא ןואג רעּביא

 טָאג ןענַאעקָא עצנַאג טימ ןסינּפָא סייה

 ! בָאלג ןטליקרַאפ ןשידרע םעד

 ,מָאלַאג ךיז טגָארט סָאװ ,יש ש ה ףל א ןופ ןרָאי ןוא

 ,דלודעג טצַאלּפעג קיטש ַא יװ
 ,טלודעצ ןוא טיירפרעד ןימ ױזַא יע י ב ש ה = םוצ

 ק ןָא
 ,סהּכלמ ןופ הֹּכלִמ ַא רימ ט יי צ יד זיא .טציא

 ,סיק לא ב ןיימ
 ! אמטמ ךימ זיא -- ןלעטשּפָא יז ליוו'ס רע ןֹוא

 -- שטנעמ, :ריִמ ןיא טייטש טצירקעגסיוא

 *ָאמַאניד

 םליפ ןיב'כ

 - אשידק אקיתע ןוֿפ

 ,םילהּת ןפיוא דיי ַא יו ,ןפרָאװעצ ןוא טמורּבעצ ךימ ןּבָאה ןוא

 !יששה ףלא םנופ שטנעמ ךיא
 - ךָאנ עלעגר ַא ,עגר ַא

 ,ןלָאמעצ ךיא רעו

 ךָאפ ַא - 1 ךימ טרַא עשז-סָאװ

 סטלעװ רעד ןטייז ןענָאילימ עלַא ףיוא ךיא וט
 ּבייל ןיימ ןופ ּפָא ךערּב ,ןגיוא יירד טימ קוק
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 ,ץלעטש ןקיּפעלש םעד -- סופ ןיימ
 ּביילּב ןוא
 ,. ןלָאצ עקיטפניק ןשיווצ לָאצ ַא ןטפול ערעכעה ןיא
 !ןעמטיר ןופ וד םטיר ָא !טייצ ןיימ ןופ סָאטַאפ ָא
 !ןעמ טילפ טציא - טשינ ןעמ טּצרַאטש טציא

17 
 !ןעמ טילפ טציא -- טשינ ןעמ טּברַאטש טציא
 !ןעקרעד ,דניק-טלעוו ָא
 -- ךיז טיירפעג דעטציא טשינ בוא
 !ןעו ָאט

 ,ךיז:טיירד ,רענעּבילּבעגנּבעל ,ריד סוּפָאקוצ
 . ןלַארטש ןופ ןוא טולּב ןופ לּבריװ ןיא
 ,ןענָאילימ ןופ קלָאפ ענעלַאפעגדלעּפטכַאלש סָאד
 :ןלַארטסַא טײהשטנעמ ַא
 סע ןייד ןסע

 ,סנורט ןייד ןעקנירט ןוא

 ,גנוי ןוא טלַא ,ייז טסעז
 ,סעפעג קידורּב ןשיװצ ךיק ןיא ,זיוה:יײפַאק ןיא ןסיורד
 עלַא ךרוד ,סָארטעמ עשידרערעטנוא ןיא
 ,ןפיט עלַא ,ןטייקנּבױא עלַא ,ןעמירק
 ,ןטיש עקידנעּפַאס ןופ סנעמיוק ןשיוצ ןוא
 רָאנ קע ןַא טָאה טלעװ ואוו

 ,טשינ טָאה יז וואו ןוא
 עלַא יז
 ! טשרעדנַאעג ךיז טָאה סע, :גנולַאש ַא ןלַאפ ןוָאל
 ,טשרעדנאעג ןטנוא
 } ןטשרעטנוא עמַאס םעד ןרָאג ןפיוא
 ,טשרעדנַאעג ןּבױא
 - ,ןטשרעּבױא עמַאס םעד ןרָאג ןפיוא

 יורא
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 ,רימ ןוא
 ,קידנגעווש קיטפענעז:טיז ןּביֹוא ןֹוא ןטנוא
 ,ןלָאשגָאװ יד זַא ךיילג
 ...!ןעזעג ,סָאד ןעזעג ןּבָאה
 !זיוה סָאד רימָאה טקוקעגנָא
 . ..!גנולַארטשַאּב סָאד ןעועג זיא סיורג
 קנַאּב סכרוד ןגָארט רימ ןעוכ
 ,גנַאלקעג ךעלקילג ַא ,גנולמיה ַא
 ...! גנולַאש ַא ,גנולַאש ַא
 ,טלעוו ,ריד ןעגנילק רימ ןְעוט
 :זַא גנוגנַאלק רעזדנוא טגָאז
 !ןעמָאטַא יד טשיוטעגרעּביא ךיז
 !ןעמָאטַא יד טשַאטעגרעּביא ךיז
 ןעמָאטַא יד ןָאטעגרעּגיא ךיז
 "ןישובל עטסרוּפ ןיא
 | ,ןישובל עטסניד ןיא
 ...ןישובְל עטסניד ןוא עטסרוּפ,טסקידנעילּב ןיא
 !ןוּתחת.םלוע ,טיידענעב -- םורד ןיא

 ! טיידענעּבעג
 ,ןסערט ךיד לי דיישעצ לטייא ןוא למוטרַאפ טרעיוה'ס
 ןפע ןַא ךיז טיג סע רעדייא
 ,תודחא רעטסקיצנייא וצ רעיוט עטסקיצפופ סָאד
 ,ןטכַאנ ליוו ענירג:שיגנַאלש טכַאנ ןוא
 תיּתחתלואש ןיא ףיט ןוא
 רַאפ דליּבסּבייװ ןוא דליּבסּבייװ רַאפ ןעגנַאגטנַא דליּבסנַאמ טלָאװ

 - ,דליבסנַאמ
 ,טייצ יד עּביל ןופ ןיוש טנענ'ס זַא ,ןמיס ַא
 אוגריםישש ּבייל ןוא סעּביל ןופ ןעוו
 ,עּביל ןייא ןרעװ טוט
 -- ּבייל ןייא ןרעוו
 ,ןוּתחּת:םלוע ,טיידענעּבעג
 *! טיידצנעבעג
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 ,ַאשטג טייג ױוזַא

 ,טגנַאלקעצ שיגיזד:ןיזד

 ,ןטפול עניד:ןיד ךרוד

 ,ערעווש ךרוד ןטפול ךרוד

 ,טיירב ךרוד

 ! גנַאל ךרוד
 ,טייג

 טגנַאלרעד

 ,לאטש רעשמירצמ:ךשוח רעד וצ זיג

 ,עטלַא יד סהרוחש:הרמ סטלעװ רעד ןעייטש'פ ואוו
 ,ֿללש ַא סעשטַאילק |

 ןצכולש ןוא ,עדנילב סעשטַאילקיגָאילק

 ,הריגפ רעד רוֹפ טרָאה

 ,גנַצגרעטנוא-טלעוו רַאפ דחּפ ןקיסייווש ןיא
 ,ןקָנרשרעד:קיקָאלג טלעטשעגנָא ןרעיוא
 ,קנַארק-קידתחדק -- סיפ
 ,ןכָארּבעצ יו
 צ. ןלַאטש ןופ רעטסצרַאװש רעד ןיא דנילב ייז ןצכולש
 ,טנייו טייקרעטצניפ עשירַאג
 ... 7! ןלַאפראפ, :טנעה-ךָארּב יד ךיז טכערּב
 - ?!ןיא גנַאגרעּביא ,גנַאנרעטנוא טשינ , --
 ריא וצ ילפייּברַאפ ןיא סיוא ןלָנש
 , . ןלַארטסַא יד
 ,ןרעמ ,ךיז ןרעמ ןוא - ןלַאש
 ,רעסעפ ןופ ןייוו יו ,םוטעמוא ןופ ןָא ןעמָארטש
 י ןרעוו
 ,ןרעטש ןייא ,זדנוא טימ טײקנעמַאזוצ ןייא
 ,.,רתֹּכ וצ לסילש םענעדלָאג ַא ,לסילש 8 טימ
 יװ:ַא:זיו ןעמַאווצ ייז טימ םוא ךיז רימ ןגיוו
 ,ט ָא + ט ָא ןקיּבײא םעד
 יו ַא ןָא ןוא ןעװ ַא ןָא תולפּת רעטניה טרעטיצ סָאװ
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 = - ירא

 ,ט ָא ג :טנעמָאנעג טרעוװ ןוא
 ...!ץיצנַאט ןוא קידחנושמ-התימ ,קידלמוט יו
 :טסײה ןע ט אזוצ ךיז:ןגיוו סָאד טָא ןוא
 ,קיצנַאװצנואנייא ,קיצנאווצ טרעדנוהנצנייג
 -- ,קיצנאווצנואיירד
 ...!טסיירט עפיט סטפנוקוצ ,ָא

4 

 יא
 ! טשיװרַאפײקידלקָאש:לקַאװ ,וד ןַארקע רעקיטלעװרָאג
 ַא * ןקידנגרָאמרעּביא ןשיווצ
 טש יינ:ךָא גל ײװ ר ע ד ןקיטציא ןוא
 ,. ןעלּפַאצ:רעטיצ ןוא ריד ךרוד רימ ןרעטקע פער
 1 ןיליוג עטרעגלעוװעגרעדנַאנופ טימ ןַארקע וד ,רעה ָאט
 ,ןליו םענעגייא ןייז ַאֹּב ,ךיז ַאּב טָאה יוזַא
 : ןריואוושעג רתֹּכ
 - ןעלּפמ וטסעוװ סטיוט טשיג
 ! ןריוּבעג סקיטלַאװעג טסעוו

 ז1
 -- פעט ענעמייל יװ ןכָארּבעצ חטש ןופ ןצעג ּבָאה'כ טגיז
 טיפ ןוא רעדורעג ןוא ףַאלעג ןיא ךָאנ ךיא גָארט
 ,סעלש עשיטנַאגיג ןייד טסייג ןופ רעגניפ ןעצ עניימ טימ
 ! טייצ
 : ןתיט ריפ יד ּבָאה'כ טניז
 - טיוט ןוא רעיורט ןוא לווייט ןוא ןרערט
 טושקד:אמלע ןיימ ןופ טקישרַאפ ,ט'ניק:תואעג
 - ,ןתעל:תעמ עניימ ןופ םַאזיורג טנערּבעגסױא ןוא

 -- .לפסמאססוואפהסשסהשואל יז .טאחה טיר ייד
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 !ןָא טײקינַארַאפ ןייד ּפַאכ ,ךיד ךיא ליפ ,ךיד ךיא ליוז
 ץלַא ךָאנ רימ טסקעלק וד זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ

 ! ןָאצ ןייא ףיוא
 ,םי ַא יװ ,ךע
 ,םנּפ ןדעי טשַאװעצ סָאװ ,םי ַא יװ ,םַאד ַא ןָא םי ַא יװ

 ,טייל ןוא רעדנעל ףיוא ןסיגעצ ךיד טלַאװעג ךיא טלָאװ
 ,טייצ

 ,דרע ןוא למיה ןפרַאװנײרַא לסעק ןשימסָאק ןייד ןיא ףיט ןוא
 ךייט ןיא רעמוז יו ,ןוטײדָאּב א ןטרָאד ךיז ןלָאז ייז

 ! דרעפ עטציוװשרַאפ

 ,ןטרָאד ןשימסיוא ,ןדָאּבסױא ךיז ןלָאז ייז
 ןטרָאװרעד
 ןטסײלרעלַא ןוא ןטסמייהעג םעד שימעג םענעי ןופ זַא
 ,ןטסיירט טעװ ןוא קילג זיא סָאװ ,סיינ ןעמוקפיוא לָאז
 טעפמיא ןיא ןּברַאטש וט ,רעטומ ,וד
 ,טעפמיק ןקידנעוװער ןופ
 - ,ךיפ עקיצערק ןוא עקנַארק יו

 דניװשרַאפ ןגנילצילּברוא ןייד רַאפ ! טלעוו רעד רָאג לצָאק'ס--רָאנ

 ךיז ךָאנ השורי זדנוא זָאל
 ! דניק ַא
 ,..!דניק ַא השורי זדנוא זָאל
 ,םי ַא יװ ךיילג :לָאמַאכָאנ ןוא
 ,םגּפ ןדעי טשַאװעצ סָאװ ,םי ַא יװ ,םַאד ַא ןָא םי ַא יװ

 ,ןטרָאּב רעדנוז םי ַא יו
 ,ןטרָאװרעד

 ,ךָאק ןייד ןיא יינ ןכָאקסױא ךיז לָאז ץלַא זא
 ,ןייא ןוא סיוא ,טייצ ,ןסיגסיוא ךיד ךיא טלָאװ
 ,ךָאנ ןוא רעּבָא
 ןייד ןיא טסלָאז וד ,רעדיוו ןעיצמיוגוצ ךיד ךָאנרעד ןוא

 ,ןײרַא טייקניילק

 ,ךָאל ריא ןיא זיומ ַא יװ
 ,ט ײצ:טשי נ ַא ןרעוו ןוא
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 ,טייקטצינ ןוא עמַאס דלודעגמוא ,דלודעגמוא ךַא ןרעװ

 ,עקילייה ַא ןוא עליוה ַא שינעטסופ א

 ,עקיליײטײטשינ ,ענעסָאלשרַאּפ:קידכעליײק ֹא

 - ערע רעטצעל ַא ןופ ּבײהנָא רעטצעל ַא

 !ארעז ַא

 קעװַא טסעוװ ,עטציהעצ ,וד ןעוו לייוועּב

 - ןטרַאװ וצ ףיוא רעמ טייצ ןייק ןייז טשינ טעוו'ס ןוא

 ,ןדיַאילימ רימ ,יינסָאדנופ סנייא ןש ןרעוו רימ ןלעו

 טצ ַא ערַאפ ,ןייטשפיוא זדנוא ןופ טעוװ סוניגורדנַא ןַא

 ! קעלפ ןייז ףיוא םיוּב ַא יוװ

 קע ןופ עטסּברָאה ןוא עטסכעה:קידכליה יד ןוא

 : ןעלקיטשעצ ןענעק טםשינ דחא ןייז טעװ

 -- ןעלקיוו ןוא רעדיילק ענייז

 ן ,ןייטש

 =- ןיילַא ,רעטורַאּפ רעד ,רע ןוא

 ,ןייכש רעלעה

 -- ןייש .קידנושמע ןוא קידלַארטש ןוא קיטלַאװעג

 ,ןייטש רעלעה

 - סיפ יד וצ םיא

 .ץלַא

 - ,זיר ןוא ור ,רע ןוא

 .ץלַא רעּביא

 טייטשרַאפ ןוא טקוק רע

 ,ןייטשרַאפ םוטש ,קידנטרַאװ ַא

 - טייטש רע

 .ןייטש זיא ןוא

 ז11

 -- טייקיכיג רעד טימ רעמ ץלַא ןײגנָא לָאז
 !טצעועג טשינירָאנ ןוא רעטכינ טשינ :רָאנ
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 ! טָאג ןיא עגושמ טרעוו
 ! דָאטּפאר טרעוו
 טצעל זיּב ןרעװ לָאז
 טייקיכירק ענעלָאװשעג:רעגנַאװש יד ,ערעווש יד
 טצעזעצ
 ! טצעי רעמ סָאװ
 ! םוטּפַאר ןוא עגר רעמ סָאװ
 געוַאּב רעד טרעוו'ס רעקיּפַאכרעד-טשינ סָאװ
 - (! םיא טּפַאכ : טייקיכירק טצכערק טלפייווצרַאפ)

 ,געט ןופ גנַאגסױא םוצ ןוא ץלַא םוצ רעטנענ סָאד
 , . ,טייקיכיא ןופ רעטייוו סָאד

 ! טייצ
 ,זיולּב דיילק ןייד ןופ ּפעלש יד ךיא גָארט טציא

 ,שזַאּפ רעשירַאנ ַא
 טייר ןיימ ןטייר ןוא ,הּכלמ ,ןקיטלעװגַאּב ךיד רַאג'כ רָאנ
 ,שַאר
 ! טייז ַאּב טייז ריד טימ
 ,םירד ןקיטלעװ רָאג ןייד ,לױנקרַאֿפ ,םיא יצרַאפ
 רלדיונק ןוא םעדעפ ענייז זיול זָאל גנילצולּפ ןוא

 ! רעדנַאנופ
 םעדָאפ ןכעלטיא ןָא
 ,םרָא ןּפַאכנָא ךיז ליוו
 ,םיהלא ןופ ןוז
 ,רעדנַאסקעלַא--רעלדָא ןייז ןָא יו ,םיא ןָא ןטלַאהנָא ךיז
 ,ןביירגרעד ןרָאי עקיטציא יד ןופ דוס םעד ןוא
 ןיכמ ןיוש ןענעז סָאװ
 -- גנּוײרּפַאּב עטסיירפ ןייז
 ,טײקליפ ןופ גנּוײרפַאּב
 ןגנוײרד ןוא גנּוײװצ רעקיטכעלשעג ןופ
 ,ןייז טעװ סָאד -- ! ןייז סָאד טעװ ןעוו ןוא יו

 טייקלענש יד זַא
 ןעקפאמאשוסאראײאסעשױװילײדלארהדד חקיחח תהא 6 חשש == סלשדמה שה =; החתהחה ז הא טמא = הח ח קח חמה
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 ,טייקליטש ןיא יז :טרעהרעד
 ,טייקטלעטשעג ריא טנעקרעד

 ןַאד
 . ,ענָאזַאמַא ,ריד ףיוא ,טייצ ,ריד ףיוא ךיוא טמוק

 : ףוס ַא
 טלַאק:ךעליולּב ַא - ןכָארּבעצ ןוא טלַאק טסגיל

 ,ןַאלעצרָאּפ ןפיטש
 ןמיס רעד טקיליטרַאפ טרעװ ריד טימ ןוא

 ,ףָאטש ןופ רעטצעל רעד
 ןַאמ ןוא ּבייוו
 ,רעקינייא ,רעקיצנייא ןַאד ןרע וו
 רעקינייטש:קידװעייטש
 ,טנעמונָאמ םטָאג
 דג ןייד ןוא
 ךיז טזָאל סָאװ ,סעּפע ןופ ּבייהנָא טרעוו
 ,ןעמַארג טשינ ןקידרעירפ םעלַא טימ

 ץזזז
 ,ךָאנ ףלא ןטסקעז ןיא טלַאה סע
 ,קיטיירפ ךָאנ ץלַא זיא לייוורעד
 ,טמוק הגהנה עטעביז רָאנ
 .קיטייצ ןיוש טרעװ תבש רעד

 ,תּבש רעד ,תּבש רעד
 .. .קיטייצ ןיוש טרעוו תּבש רעד

 -- רעשרעדנֿא ,רעקיזװעטייּב סָאװ
 ! רעטנעג ןוא רעּפּכיּת ץלַא
 - ןטעּביז םעד גָאט םָאּב טלַאה ןוא
 ? רעטנעצ רעד ןיוש זיא טייוו יװ

 ,ןיוש טייװ יװ ,ןיוש טייוו יו
 ...1 רעטנעצ רעד ןיוש זיא טייוו יװ
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 ,ףיוא רעטנעצ רעד גָאט רעד טייטש ןוא
 -- ירישעה ףלא רעד
 טזָאלעגסױא הריפס רעזדנוא טרעוו
 ,הריפס יד טרעלעגסיוא טרעוו

 ,טרעלעגסיוא ,טרעוו טרעלעגסיוא
 . .יהריפס יד טרעלעגסיוא

 ,טייקהוח ןייז טעז םדא רעד

 ,ןעלטימרַאפ טשינ ליװ גנַאלש יד

 -י טײקמדָא ריא טעז הוח יד

 .ןעלטירד טשינ ןיוש ךיז ליוװ ןוא
 . ,טשינ ליװ ןוא ,טשינ ליוװ ןוא

 .ןעלטירד טשינ ןיֹוש ךיז ליװ ןוא

 ,שטנעמ-אמלע-אלוּכ םעד ,םיא טימ

 ,ןעמיר וצ ףיוא קרעװטנַאה ןייז

 ענעדלָאג ןיליפּת ןגייל טעװ

 .+ .ןימיתס לּכמ אמיתס רעד
 ןוטײהליפּת טעװ ,ןוט-הליפּת טעװ

 .. .ןימיתמ לּכמ אמיתס רעד

 - ךיז.ןּגייה וצ ןָא ןיוש טּבייה'ס ןוא

 .אּתלחתַא יד זיא טציא ןוא

 ! ןיוש ךעלדנעטשרַאפ זיא טשינרָאג ןוא

 : ! עטלַא טָאד טגיל טעגרהעג

 ,ןיוש ךעלדנעטשרַאפ זיא טשינרָאג ןוא

 .. .אּתלחתַא יד יא טציא ןוא
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 ,סוניגורדנַא רענעי ןוא
 רענעגיוצעצ ןײרַא רתֹּכ ןיא זיפ רעד
 ,רעטלַא רעד סוניגורדנַא רעד יװ ןייז טשינ טעװ רע
 ,ןדע:ןג ןיא ןענַאטשעג לָאמַא זיא סָאװ
 ןדיישעצ ןוטעג טָאה ןהוח:םדא רךעדייא
 ! רעטלַאּפש רעד גנוי:שחנ רעד
 ,רענייק ןסייררעדנַאנופ טשינ ןיוש טעװ םיא
 ןוז ןופ דניק ַא ,ןייז רע טעװ רענײלַא:ןייא ןַא

 ,רענייטש ןוא
 םיפוצרּפ ייווצ ענייז ןוא
 -- ,טדנעוועג ןייז ןטייווצ םוצ ךיילג רענייא ןלעוו
 םיפוסיּכ עשימרוטש ןעװ ,לָאמַא יוו טשינ
 ,טנערּבעג קידרעכיור ןּבָאה
 טנעקענ טשינ לייוו
 : סהוח ףוצרּפ םעד ןעז ףוצרּפ סמדָא טָאה
 ןקור וצ טרַאה ןקור
 -- ןקוקַאּב קידנלנעק:טשינ ךיז ,ןענַאטשעג ייז ןענעז
 ,..סעװאל עריא טלקייקעג יז ןיא טָאה הואּת ןוא
 ,ייז םַאטש םַאּב זיא סָאװ ,גנַאלש יד טָאה טלָאמעד
 ,ןגעלעג םיוצ-ןיפוצרּפ-וד ןופ םַאטש םַאּב
 יז םס ןסיז.לּפע ןגָארטעגוצ תעדה:ץע ןופ
 { ןנעז טימ יװ ייז טגעזעצ גנוצ.לּפָאט ריא טימ ןוא
 ,ןענעלגיּפש ןטייוצ ןיא ךיז ףוצרּפ טעװ טציא
 ,טייקנייא ןּפעש ןטייווצ ןופ טעװ ףוצרּפ ןייא
 ןענעלגילפ לגעז-רעּבליז ַא יװ טעװ ייז רעּבירא
 ,טייקנייר עטסקיליײה
 ,רעסַאּפש ַא טסייג ַא ןייגוצ טעװ ןעמוק ןוא
 ,ליטש ןוא קירעזייה ןגָאז - *! םדֶא השעג,
 ליּפש עטלַא יד ןּבײהנָא ןלעװ
 -- רעסַאװ טימ םַאלּפ ןוא טולּב טימ טסייג ןשימ ןופ



16 
 ןיל טי צ .א

 ,עקרַאטש יד טימ ,ןיפוצרפיוד רעיינ רעד ,רע טעװ
 ,עקרק ןיא ןּבָארגנײרַא ךיז ןעלצרָאװ עקרַאטש .ןייטש
 ,הקיּת ןופ ןפרואורָאפ טימ ןגָאיקעװַא טטייג םעד
 ,רעסערג ,רעסערג ןסקַאװ ץלַא רע טעװ ּפָאק ןייז טימ ןוא
 ,רתּכ ןיא ןריײנשנײרַא ךיז טעװ ּפָאק ןייז זיּב
 ,אקיּתע ןופ רתֹּכ םעד
 רעטיירּפ רעסיורג רעד - ּפָאק:םיפוצרּפ רעד טעװ טרָאד ןוא

 -- ךיא:ייווצ | |

 ,סגייא ןענעז סָאװ ,ייווצ ןגיוא ןלעטשסיוא
 ; סגייא ןענעז סָאװ ,ייווצ רעליימ ןסיירפיוא
 ! ךיא ייטש טָא ןוא ךיא ןיּב טָא,
 ! ןליװ רעקידּבייהנ?רוא ,טסרעגַאּב וד סָאװ ,רימ טימ וד וט
 יד טגייל סָאװ ,ּפָאק ָא ,טסרענַאּב וד יװ ,רימ טימ וד ריפ

 ! ןיליפת :
 ! ןיחֹומ עטסכעה ריא ,ןתמא רעד ןיא ךימ טײנַאּב
 ,ייווצ ּפעק עניימ ריא ! ָאה טָא - טּפַאשַאּב סייג ַא ,טּפַאשַאּב סיינ ַא
 ,ןכיוה ןיא ָאד ןעייטש ייז
 ,רָאנ טנייא ןענעז עדייּב ןוא
 ,. ,"רָאנ סגייא ,רָאנ סנייא ,רָאנ סנייא

 ןּבײהנָא ךיז טעװ טלָאמעד ןוא
 ,טייקנזעוועג:טשינ עסיורג ַא
 ,ןייז רע טעװ קידייל -- סָאּפ-ןייװ רעטלַא רעד
 ,ןייװ סָאפ םעיינ ַא ּפָא טעװעטנוּפש טָאג
 ,טיײקיטכעלשעג ןָא ןוא טייקיטכעלש ןָא טלעוו ַא
 !ןייז סָאד טעװ טלעװכָאנ ןופ טלעוו יד
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4 
 ,טפַאשיורפ עטספיט ריא ןוטעגנָא טָאה יורפ יד
 ,נעל עכייוו ריא טרוגעגנָא ןעלקַאפ טימ
 --טפַאשקנעב סמערוט יװ טלעטשעגסױרַא טסורּב יד
 ,דנעלעג סטָאג ףיוא טוָאלעגקעװַא ךיז ןוא
 ,דנעלעג סטָאג ףיוא ,ןרעסַאװעג טטָאג ףיוא

 ! ןָאמ ןכוז וצ
 ,רענעמ יד ךיז ןופ טּפוטשעגּפָא טָאה יורפ יד
 ,םעלש ריא טכענק יװ ןגָארטכָאנ ןגעל2 סָאװ
 ,רענוד ןכוז וצ טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא
 ,פעצ עלַא ַאּב ןּפַאכנָא יז לָאז סָאװ
 - ּפעצ עצלָאטש יד ,עריא ּפעצ ןּביז יד

 ! בייה ַא ןוט ןוא
 - עטלַאק יד טזָאלרַאפ ןטעּב-טכַאנ יד טָאה יז
 ;זיר םוצ קעװַא ןטיילסנַצמ ןופ זיא ןוא
 עטליו :רַאפ:קנַארק ןוא עשירַאנ םירכז ןוּפ
 ,סיפ עקוַאטש טימ ןוטעג:קעװַא-ףיול א
 !ןַאמ ןצנַאג םוצ סיפ עקרַאטש טימ ןוטעגיקעווַאףיול ַא
 ,ןצנַאלפרַאפ יינספיוא ןטרָאגניײװ ריא לי יז
 ,ןַאקלואו ףיוא רָאנ ,דרע:ןשטנעמ ףיוא טשינ ןוא
 --,סריא דניק סָאד טכוז ןוא ,ןריא ןַאמ םעד טכוז ןוא
 ,ןַאמ ןצנַאג םעד ,ןריא ןַאמ םעד טכוז ןוא

 ! ןַאמ ןצנַאג םעד
 ,ןלייפ יו טנעה יד טקערטשעגסוא טָאה ןַאמ רעד
 ,סטרעשַאּב רַאפ יװ ,טוָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד
 ,רעיוא סָאד דרע'רד וצ טגיילעגוצ קיטשרָאד ןוא
 :סדרע רעד דוט םעד שירעגעי:ליטש טכרָאה ןוא

 !יורפ ןעגנַאפ ליוו
 ,ןעיורפ יד ךיז ןופ טלײשענּפָא טָאה ןַאמ רעד
 ,ןיאור ַא ןופ .ןטרעטלערַאפ קניט יװ
 ,רעמוז ןכוז וצ טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא
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 טי =

 ,ןירג ףיוא ןירג םיא ןרעמוזַאּב לָאז סָאװ

 ןירג ףיוא ןירג םיא ןתילטרַאפ לָאז סָאװ
 ! ץרַאה זיּב ּפָאק ןופ

 ,רעּפרעק ןוא טכַאנ טימ ערעווש:טולּב רעבייוו ןופ

 - ץעק עטצכערקעצ ,עטרכזרַאפ-בלַאה ןופ

 ןטלָאשרַאפ טָאה ןוא ,רע זיא קעװַא ,קעװַא

 ,סטעּב םעד קילג סָאד ,טײקמערַאװ ןופ קילג סָאד
3 

 ...!קילג עטיוט סָאד

 ,עפיירט ןטולּב ,עקידעילַאק ןטולּב ןופ

 ,בײלּב ןָא ,טפַאה ןָא ףיוא תורוד ןלעטש סָאװ

 הפרש רעזייּפ רעקידגנילצולּפ ַא ןופ יו

 ,ֿבײװ ןצנַאג םוצ רע זיא קעװַא סיילפ ספיוא

 ,ּבײװ ןצנַאג םוצ רע זיא קעװַא דיירפ טימ
 ...!ּביײװ ןצנַאג םוצ

481 

 ,ןעגנָאהרַאפ ךיוה ,רעגייז:טלעוו רעיינ רעד

 ,תורפוש רעּביא:טכליה

 ,ןעגנָאג רעביא:טקיוּפ

 = ,הרובג ןוא דסח - ,סרעזייוו ייווצ טימ ּפָא טלייצ

 ,הרושּב ןופ העש יד

 : ױזַא טגָאז ןוא

 ! סניײטשרַאפ -- לווייט ןיא ןּביולג ןייד ,ןּביולג סָאד,

 ' ! סנייא

 ,ייװ ןייק ןוט-ייוו ,טלעװ:ןטנוא ,טשינ ריד לָאז ןוא

 גנַאגרַאפ עמַאס זיּב ןוא

 == ליג

 ! ייווצ ,סנייא

 ליװ -- יינ סָאװ ןוא ,טָאג ןייד טשינ טור סע ןוא
 ,ייּברַאפ
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 ןילטײ צ .א

 יינ יו רעיינ לייוועּב

 -- ןייז סע ליוו
 ! יירד  ,ייווצ

 טשינ טמוק סע זיּב ,יירד סָאד טשינ טור סע ןוא
 ,ריפ םוצ

 דניק ןוא ןַאמ ,יורפ ןופ ןוא

 !ריצ שקיצנייא סטָאג--שטנעמלַא ןייז ןריוּבעג ליוו

 ! ריפ ,יירד

 - סקערש רעד ןגיוא יד ןרעװ ןלָאז טכַאמרַאפ ןוא
 ! שעל ןגיוא:ןערּכ עריא
 / !סקעז ,ףניפ
 ,דעייבא טניואוו סע ןוא ןוז א טכַאװ טכַאנ ןיא ןעד
 - טכַאלש ןיא ,םולש:רש
 ! טכַא ,ןּביז
 זיא - ָאד סָאװ ןוא !ָאטשינ -- זיא ןַארַאפ ןוא

 ! ןעװעג
 ! ןַארַאפ זיא -- טרעוו סָאװ ןוא
 !ןעשעג טוט - טרעוװ סָאװ ןוא
 ! ןעצ ,ןיינ
 ןסניײלַאּפ--ןסיורדנופ זיא טלייטעצ סָאװ ,ץלַא סָאד ןוא
 ! סניירַאפ
 - ףלעוװצ ,ףלע
 ...*! סנייא רעדיוװ ןוא

426 





 גיי דיל -'הריצי,/רענטאלּפ קיזײא



 בי

 ,יורפ רעד וצ גָאז ךיא
 - טעּב ןיימ ףיוא ּגייל ןטעקַאנ ריא וצ
 -- !השא
 ,געט עטייוו ענייד ןופ טשינ ריד ןעק'כ
 ,טכענ ענייד טשינ סייוו ךיא
 -- ָאי ךיא סייוו ענייא סָאד רָאנ
 = טילפעגיסטלעוו רעד ןופ עדייג ןענעז רימ
 ,םי ַא ןיא ןּפָארט ייווצ
 ,גנַאג ןיאיּפָארַא-גרַאּב ןופ קידנפיול ןוא
 ,טּפאלקעגפיונוצ ָאד ךיז
 / ,, טולּב סָאד טשימעגסיוא ןוא
 -- ָאי ךיא סייוו ענייא סָאד
 ,םי ןיא רימ ןענעז ןעמָארטש ייווצ
 ,לֵאפ:רעסַאװ ןקידלזיר ןיא
 ,קירוצ ןעמוק ןוא ּפָא ןלַאּפ רימ
 ,..םי ןיא ץלַא ךָאנ ,ץלַא ןענעז ןוא
 ,םוא סעילַאװכ יד זדנוא ןגָארט'ס
 ,גערּב וצ גערּב ןופ
 ,טנורגרעטנוא וצ ,ךַאלפרעּביוא ןופ
 , .,םוא סעילַאװכ יד זדנוא ןגָארט סע
 ,דנילּב -- לרוג רעזדנוא
 ,טניוו - ןליוו רעזדגוא ןוא
 ,דליוו זיא ,זדנוא ןיא טלעװ רעד ןופ חוּכ רעד
 - טנעװ יד ךרוד ַא ּפָאק רעזדנוא טימ טגָאלש
 ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא זדנוא טגיירט
 }סױרַא טלעװ רעד ןופ ,ודנוא טּביײרט ןוא
 ,זדנוא ןיא טלעװ רעד ןופ חוּכ רעד
 -- .קידנענערג ןוא סיז זיא
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 רענט ַאל 9 .א

 ,ףייל סָאד סיוא טעפרש
 = ןייּב ןדעי ןופ טפַאז םעד סױרַא טקעל ןוא
 ,שטנעמ - ץכעלָאש סָאד קעװַא טפרַאוװ
 ...שטנעמ -- רעדָאי סָאד סיֹורַא טגנערּב ןוא
 ,טיור ןענעז ןּפיל ענייד - ! השא
 ,חומ םעד ףיוא רימ טּבייה'ס
 ,ףוג ןטזױלּבטנַא ןייד ןופ יוגעגסיוא רעד
 /  ,טסיּב וד רעװ טשינ סייוו ךיא
 ,געט עטייוו ענייד ןוט
 - ָאי ךיא סייוו ענייא סָאד רָאנ
 ,רימ ןענעז ןפָארט ייווצ
 . . ,םי ןסיורג ןיא





 הילּת עשיכיירטסע יד /יקצילא .ל



 יד ךרוד לטעטש םנופ ןרעװ ןעמונרַאּפ ןכָאנ גָאט ןטירד ןפיוש 92

 ,רטכיירטסע א
 רעדנַאנופ ךיז טגָארט לטעטש םנופ רעזייה ןוא ךעלסעג יד רעּביא

 :סעיינ עקידנרעטישרעד סָאד

 ךיז טימ ןּבָאה ,ןעגנַאגעגכרוד סָאװ-רָאנ:טשרע ןענעז סָאװ ,רענלעז יד

 עקינ ,ךַאמלעטס קיזייא ,סילּתפנ קחצי :ןריי עכעלטע טריפעגקעװַא
 ,רעּברַאפ שירעּב ןוא ךימש

 ןדיי ןךעלדער ןּבײלקנעמַאוצ ןָא ךיז ןבייה יײסָאש ןפיוא ,קרַאמ ןיא
 :גרַאװגניי ןוא

 - !טריפעג סָאד ייז ןעמ טָאה ןענַאװנופ !סָאװרַאפ ? טסייה סָאװ --

 *רעד טימ ןָא ךיז טקוק ןעמ ןוא ,ןטייװצ םעד ַאּב רענייא טגערפ

 ,ןגיוא עטניוטש

 ,לסקַא ןַא טיצ ןוא ץימע טרעפטגע -- !טסייװ עשז.רעוו --

 קידנרעטנענרעד ךיז ,רענייא טרעפטנע -- !טסייו עמ !טסייוו עמ --

 טָאה מ ,קידנעיײגײּברַאפ ןגיושעגסױרַא ןּבָאה'ז -- רעטעּפַאסרָאּפ ַא

 .ּבוטש רעשִיֹוג ַא ןיא הקידּב טכַאמעג ןּבָאה'ז ; ףרָאד ַא ןיא טּפַאכעג יז

 ןגָארטעגרעּבירַא טכַאנַאּב ןטכענ טשרע טָאה רעכלעוו ,רעדיינש םהרבא
 ןקידתונכש סחלג םנופ לּבעמ ענעשולּפ סָאד לּביטש קירעדינ ןייז ןיא
 ,סעּבלוּב ענרעזעלג ּיװ ןגױא יד סױרַא טקעטש ,סָאלּב טרעװ ,זיוה
 טוט לדרעּב ןייז ןוא ,טכיזעג ןרעּביא רצדיוש ַא ךרוד םיא טפיול'ס

 ,רעטיצ ַא
 רעשיטַאּבעלַאּב ַא סיוא:טייּפש -- !ןרעװ ייז ןלָאז טכַאדעג טשינ זַא --
 סָאד !טַאהעג טשינ טייצ ןייק רָאג ןיוש ןּבָאה'ז - ןרָאצ טימ דיי
 !ןעװעּבַאר ןיוש ןפיול יז ןוא ,ןעגנַאגעגײּברַאפ טשינ ךָאנ זיא רעטילימ

 רַאּפ ךעלקירּב יד ףיא ,ךיז ןרעסערגרַאפ ײסָאש ןפיוא ךעלדער יד
 ַא לָאמעלַא ןּפַאכ ןרעדָאג ,רעּבײװ ךעלעקּפוק ןעייטש רעזייה יד
 ןוא פעק יד טימ קידנרעױדַאּב וצ-ןעלקָאש ,ןליצסנַאמ יד וצ קוק
 ךיז ןעיירש ךעלדיימ .ןססורּב יד ףיוא טנעה יד ןכערּברַאפ ךיז ןּפַאכ
 ענעפָא יד ךרוד סעיינ םעד ןגעוו רעטייוצ רעד וצ רענייא רעּביא

 ,רעטצנעפ
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 טוט - !ןעװעג ,ךעּבענ ,ןענעז ייז טיוט יװ ,ןעז ןעוועג טלָאז ריא --
 ךיז טמירקרַאפ םינּפ סָאד ןוא ,קַאּב רעד רַאפ פינק ַא לּבייװ ַא ךיז

 ,רעצ ןופ ריא
 ַא רעטנוא ךיילג טּפַאכ - !רעֹּברַאפ שירעּב ןעזעג טָאה ריא --
 - ןגָאז סע טלָאז ריא !ןעװעג ךאד רע זיא סקַאװ יװ לעג -- רעטייווצ

 ! טולּב ןּפָארט ַא

 ןייא ןופ קידנעייגרעביא ,ךיי ַא טליײצרעד - ,ךַאמלעטס קיזייא --
 :(טרעהעג ןיילַא בָאה'כ) ןָאטעג יירשעג א טָאה - ןטייוצ םוצ לדער

 !ןעגנעה זדנוא טריפ עמ - ןגָאז ןטַאדלָאס יד !סטעװעטַאר ,ןדיי
 "נאו ןוא ןייצ יד ךרוד רעמערק ַא דיי ַא ךרוד טעייז -- ,השקשינ --
 - - = !טרעהעג וטסָאה !ןקעטש םעד טרעװ ןענעז - זגור טימ ,סעצ

 ןעמ טגָאלש -- !העד:רסח רָאג רעדָא ,ןעניז םַאב ריא טנעז יצ --
 וצ ןדיי טריפ עמ -- טרעה דיי ַא - לֹוטיִּב ןקידנרָאצ טימ רעּביא םיא

 - רע ןוא ,הילּת רעד
 :זגור ןטבושיַאּב טימ רעּביא טגָאלש ןוא רעמערק רעד ךיז טּפַאכ
 ןעמ טגנעה ,טשינ ןעמ טסיש ךיג ױזַא ,טשינ ארומ ןייק סטָאה --

 {!טרעהעג וטסָאה !טלעװ ַא רקפה טשינכָאנ זיא'ס ןוא ,טשינ
 ,רעּביא לָאמַא רעדיו םיא ןעמ טנָאלש - !ריא טדער סָאװ ,יֵא --
 יד ןופ רעטיױט .ןעעזעג טשינ יז טָאה ריא -- רעטקִיּורַאּב ןיוש רָאנ

 !ןעװעג ךָאד ייז ןענעז עטיוט
 ךיז ןטײרּפשרַאפ וצ העידי יד לייורעד טזיײװַאב טייצ רעד רעטנוא
 ןוא ,לסעג-דָאּב ןיא זיּב שזַא טייגרעד ,רעטיײװ ןוא רעטײװ ץלַא
 ענעפָארטעגיקילגמוא יד ןופ ךעלזײה יד ןיא רענוד ַא יװ טפערט

 | ,תוכאלמ:לעּב |
 טימ ףױרַא ײסָאש ןפיוא רעּביײװ ערעייז ןפיול וצ ןָא ןעמוק ןטרָאד ןופ
 ,עטרעּבױשעצ ןוא ענעריױלרַאפ ,תולוק ןוא ןטלַאװעג עקידנרעמָאי
 א טימ ענייא ,קיּפישט ןטקוררַאפ ַא טימ עכלעוו ;לַאש ַא טימ עכלעוו
 ערעיײז ןופ עטײלנַאּב עלַא ןוא ,דניק ןקָארשרעד טיוט ףיוא עלעציּפ

 :עקידנרעמָאי ןוא עקידנעשטיווק ,רעדניק סעטּפָאכ
 !ע:עטַאט ןיימ ,יוא ! ע=עט:ַאט ןיימ .,יוא --
 רעטכיזעג יד טימ ךיז ןלעטש ,ןעמַאווצ ךיז ייז ןעמוק ײסָאש ןטיוא

 == -- - יד-- סעטננאועסנא
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 יק צילָא

 סָאד ּפָאק ןופ רָאה יז ךיז ןסייר ,ןרעמָאי ,רערעדנַא רעד וצ ענייא
 ינַא רעד וצ ענייא םוטש ןוא קידלבָא ןעלקָאש ,ןקַאּב יד ןופ שיילפ
 ,ןוז עקידזומּת ,עקיגָאטנטימ יד טשינ ןעװ ןוא ,ּפעק יד טימ רערעד
 יװ ,ןעעזעגסיוא סע טלָאװ ,ןייש ןוא ץיה טימ סַאג יד טסיגַאּב סָאװ
 טסבלעז ךיז ןופ רעדָא ,רעטסײג ןופ גנוטַארַאּב עזעירעטסימ ַא סעּפע
 ךעלדיימ ,ךעלגניי ,רעדניק יד ןעייטש םורַא ןוא ,עקילייה עקידנקינייּפ

 ;ףיוא טשיגרָאג ןרעה ןוא
 ! ע:עטַאט ןיימ ,יוא -- ! עטיַאט ןיימ ,יוא --

 ,טנָאמרעד סעּפע ןָא ךיז טלָאװ יז יװ ,סיוא ענעדיי ןייא טסיש םיצולפ
 ; ריא ךָאנ עקירּביא יד ןוא

 ! ןנָארטעג טָאה זדנוא קילגמוא ןַא'ס ,ייוו
 !ןלַאּפַאּב שינרעטצניפ ַא ךימ זיא גָאט ןלעה ןטימניא
 !ןַיעמ-ַאמ רעמערָא רעד וצ זיא ךָארּב רעטסיװ ַא
 !ייװ ,ייוו

 רעד ןעייושוצרעּביא ךיז טימַאּב ענעדיי עדעי זַא ,ךיז טכַאד סע
 | .רעטייווצ

 ,ליטש עגר ַא טרעוו'ס .ןזָאלוצכָאנ רעמָאי רעד ןָא טּבייה דלַאּב רָאנ
 | :יײרעּפילכ ליטש ַא טימ גערפ ַא טול ענייא ןוא

 ! ןפָארטעג קילגמוא סָאד זדנוא טָאה ואוו --
 :קידנסײרצרַאה סיוא יז טסיש ד"ַאּב ןוא
 !טל:לַאװעג -- הטייחש רעד וצ ןריפקעװַא ןעעזעג ייז טָאה רעװ --
 : סײנַארעּביא סיוא:טכערּב רעמָאי רעד
 !תונמלַא עטסיװ יד וצ ,ךעּבעג ,יײוװ !ז.זדנוא וצ ייוו --|

 ןרעמָאי רעקידנעיירש ץלַא ,רעּביײװ יד ןעװעטלַאװעג סע רעכעה סנוו
 ,ךעלרעּפרעק יד טימ סעיסלואװנָאק ןיא יװ ןפרַאװ ,םורַא רעדניק יד
 ןוא ,קורּב ןקיבױטש ןטילגעגנָא םעד ףיוא ךעלסיפ יד טימ ןעּפוט

 :ךעלמינּפ ענעגיוצעצ ,עטמורקעצ טימ ןעיירש
 !ע:עטַאט ןיימ ,יוא !ע.עטַאט --
 ןיא ץעגרע טשרמולּכ עטקוקרַאפ ,ײסָאש ןפיא ןשטנעמ ךעלדער יד
 טלַארטש רעכלעװ ,רעטסיולק ץיּפש ןפיוא רעדָא ,ןײרַא טלעװ רעד
 ןרעטש ענעשעמ ןוא הנבל רעּבלַאה רענעשעמ רעד טימ ןוז רעד ןגעק

 1 יי
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 ן
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 טימ לופ קילּב ןקירעגײנ ַא הבנגב לָאמ עלַא ןפַאכ -- ,םלצ ןייז ןופ
 : ךיז ןשיװצ ליטש ןסעומש ןוא רעדניק ןוא רעּבײװ יד וצ תונמחר

 - - - { תונּברק רעדיוו --

 ךעלקירּב יד ףיוא ןעייטש סָאװ ,רעּבײװ יד ַאב ץרַאה סָאד טמעלק
 ,ןרעװ וצ טרענײטשרַאפ ןָא:טּבייה'ס ןוא ,רעזייה יד רַאפ

 סכַאמלעטס קיזייא ,ךַאמלעטס הילדג ןפיולוצ ןָא טמוק ײסָאש-ףױרַא ןופ
 ַאֹּב טקעטש סָאװ ,לדרעּב דנָאלּב קיציּפש ַא טימ דיי ַא ,רעגָאװש ַא
 ןוא ,ןילק רעטעסעטרַאפ ַא יװ ,סױרַא טנרָאפ ןופ ךיילג קידנעטש םיא

 ,וק עקיכעטש ַא יװ ,ּפָאק ןטימ טכָאּפ ,יװַא טפיױל רע יװ ,רעטציא
 םיא טימ ןצימע ןלעװ טלָאװ רע יװ ,סיוא סע טעז ,ןטייז עלַא ףיוא
 ,רעטסעװש רעקידנעמרַאיל ןייז וצ וצ:ףיול ַא טוט רע .ןרע:עלכרוד
 יװ ,ּפָאק םעד ףױרַא:סײררַאפ ַא ,רעּפרעק םעד ךיז רַאפ גייּב ַא טוט
 !לדרעּב ןרעטניה ןָא רימ טציירק ,סטַאנ :רעגייטש ַא ןגָאז טלָאװ רע
 ?סעװש רעד וצ סיוא:טסיש ןוא טנעה יד קידחנעט טיײרּפשעצ ַא טוט

 :ןרָאצ ןופ ןדנוצעגנָא םינּפ ַא טימ רעט
 !!ריא טגייווש סָאװ !תֹומהֹּב ,ןּבילּבעג ןייטש ָאד ריא טנעז סָאװ --
 רָאג לָאז'ס ,ןטרָאד ךָאד ייז ןעמ טעװ ,ןעװ רערייא ,סָאװ רעדייא

 ! הלילח ,ןעגנעהפיוא ,ןייז טשינ טדערעגסיוא

 ,וד זדנוא גָאז - ןהילדג ַאּב רעטסעװש יד ךיז טעצ - ,הצרדא --
 ?ןָאט וצ רימ ןּבָאה סָאװ ,הילדג

 :רָאכ ןכעלרעמָאי ַא ןיא רעטנוא.ןפלעה עקירעּביא יד ןוא
 ,ענעגָאלשרעד ,עכעלקילגמוא ,רעּביײװ ,ןָאט וצ ןיילַא רימ ןסייוו סָאװ --

 הילדג ךיז טיט -- ,ןטלעװ רעּביא:סטרעק ,סטעװעטלַאװעג ,סטיירש --
 ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ןזייװ ייז טלָאװ רע יװ ,לסיירטעצ ַא ןרָאצ טימ
 ,םיּתּב-ילעּב יד וצ ,בר םוצ סטפיול - ןרעקרעּביא ןטלעוו ןָאק עמ ןפוא
 טטלַאפ ,טנַאדנעמָאק םוצ ןײלַא סטפיול  ןעװעטַאר ,ןָאט ,ןפיול ייז ןזָאל

 !םימחר טטעּב ,סיפ יד וצ םיא
 יד רעּביא טנעה יד רעּבײװ יד ןכערברַאפ - !ודנוא זיא ייװ -
 !ןעגנערבמוא ךיוא רעדניק יד טימ ודנוא ךָאנ ךָאד טע'מ -- ןטסורּב

 יי
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 ןייא וצ יד ,זָאלעצ ַא ךיז יז ןעוט המּכסה רעמוטש ַא טול יװ ןוא
 ןטײלגַאּב רעדניק יד .בר םוצ עטירד יד ,ןטייווצ םוצ יד ,תיּבה:לעּב
 רעד וצ ,רעטסעװש ַא רעד וצ ךיז טפעהַאּפ געװ ןפיוא .רעײייװ יז
 רעטוג ַא ,הנכש ַא ױזַא-טַאלג רעטירד רעד וצ ,ןירעגעװש .ַא רעטייווצ
 רעד ךיז טשירפרעד ,שטנעמ רעטנָאנ ַא וצ טמוק עס זַא ןוא ,טניירפ
 ךיז טיײנַאּב סע ןוא ,םעלק רעד ןופ סיֹורַא טייג ,ןצרַאה ןיא קיטייװ
 יד טימ ךיז ןּפַאלק סָאד ןוא ,טנעה יד ןכערּפרַאפ טָאד ,ןרעמָאי סָאד

 ,ּפָאק ןיא ןטסיופ
 ! סטעװעטַאר - יּבר -
 ! רעייפ ַא ,טנערּב רעייפ ַא --
 רעּבײװ עכעלטע ןײרַא-ןלַאפ - -- - ,הרות רעייא ןומ תוכז ןיא --
 ענעכָארּברַאֿפ טימ ןייטש ןּבײלּב ,םוטש ןיא בר םוצ רעדניק ןוא

 .טנַאװ רער וצ טקורעגוצ טרַאה ןוא לעװש רעד ףיוא טנעה
 יד ךיז טזייװַאּב ,רעמיצפקלש סבר ןיא טריפ סָאװ ,לעװש רעד ףיוא
 .בר ןפיוא ָאד ,רעּבײװ יד ףיוא ָאד ענעקָארשעצ ַא טקוק ןוא ,ןציּבר
 יד טימ שיט םנופ קירוצ-ןוא-ןיה רעטנקלָאװרַאֿפ א םוא םייג בר רעד
 ,טנפעעצ טייטש עכלעװ ,עּפַאש רעסיורג רעד וצ םירפס ענעפרָאװעגנָא
 ,רעלעק ַא ןיא ךָאנ ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,םירֿפס יד ןופ טקידיילעגסױא
 ענעגױצעגּפָארַא ,ןעמערּברעּבױא עטכידעג ,עצרַאװש ענייז ןשיװצ ןוא
 :עלַא ךיז טלעטש רע .שטיינק רעצרַאװש ,רעפיט ַא טגיל ,זָאנ רעד וצ
 ,טכירעג טשינרָאג ךיז טָאה רע ,ּפָא טצפיז ןוא גנַאג ןיא ּפֶא לָאמ
 רע ןעעשעג סעכלעזַא רָאג לָאז סהריק יד ַאּב ,יײז ַאג וַא ,בר רעד
 תונלדתש םוצ ןעמונעג ףוס ַא ןיוש טָאה רעטציא זַא ,טניימעג טָאה
 *עגוצ תיצמּתה:םד לסיּב סָאד םיא ַאּב טָאה סָאװ ,טייל עסיורג יד ַאּב

 ,ןעיירד ןיא ךיז טגייּב ןוא ךיז טסוהעצ בר רעד .ןעמונ
 ,ייז רעטניה ןוא ,טייקידלודעגמוא רעקידלּפַאצ טימ ןעייטש רעּבייוו יד
 ןלייוו וצ קידנזָאלסױרַא ,ןעּפילכ ןוא ךעלרעדניק יד ןעייטש קינַאג ןיא

 ,גנַאלק:ןייוועג םענעסירעגּפָא ןַא

 .ענמוא סָאד ענעדיי ַא ַאב טצַאלּפ - 1 בר רעד טנייווש עשז=סָאװ --
 - - -- ןײלַא ךיז רַאפ ןּבָאז ארומ טשינ ךָאד ןעמ רָאט רעטציא ...דלוד

 !רעדניר יד יװ ןליוקסיוא ךָאד ייז טע'מ
 טָאה רע זַא ,דשוח םיא ןיא'מ סָאװ ,ףיוא:גָארט ַא סע טוט בר םעד
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 סיוא-יירד א ךיז רע טוט ,תושטנ:תונכס ןופ ןדיי ןעװעטַאר וצ ארומ

 .עגמוא טכיררַאפ ,טייז רעייז וצ טשינ טקוק ,רעּביײװ יד וצ ןרָאצ טימ

 ףיוא ,ךיז טכַאד ,ךיז טרעזייּב ןוא ,ּפָאק ןפיוא עקלמרַאי יד טקיש
 :טנעוו יד

 ַא רקפח זיא'ס - ריא טנימ סָאװ !ןעװעּבַאר טשינ רָאט עמ --

 !!טלעװ

 טימ ןוא ,רעכייו רע טרעװ ,טקנעדַאּב ךיז טלָאװ רע יװ ,ךיילג רָאנ

 םיא טייטשרַאפ ןעמ סָאװ ,תומוערּת ןוא ךיז-ןרעפטנערַאּפ ןופ ןָאט ַא

 : טשינ |

 יד ,טרַאו ,םורַא ךיז יירד'כ .ןוטפיוא טשינרָאג ןײלַא ךַאד ןָאק'כ --
 - !טָא - ןעז רימ ןלעװ ,ןעמוקניירא ןלָאז םיּתּב-ילעּב

 !ןעיײג םיִּתּביילעּב יד - קורעצ ַא ךיז ןעוט רעּבייוו יד

 ַא טימ לדיי קירעדינ ַא ,סהילא-ןושמש ןײרַא ךיז טקור רעטשרע רעד

 רעד ,ןירַא לסקַא יד ןיא ?סיב ַא טצעועגּפָא ּפָאק רעד ,לדרעּב וויס

 רָאנ ,דרע'רד וצ טזָאלעגּפָארַא ןעמערּב עגנַאל ,עטכידעג רעטנוא קיל

 ןיא רעגייטש ןייז יו ,ןגיוא יד קיטכילפ ףיואיבייה ַא טוט רע ןעוװ

 ַא ךיז ןעעז ,רעכעיּפשטימ ןייז ןטכַארטַאב קידנשרָאפ ליוװ רע ןעוו
 5נופ עשהבנג יו ,ךעלעשזריה ענעדלָאג טימ ןגיוא עקיצנַאלג רָאּפ
 ןעלּפַאצרַאװש יד םורַא ךעלעגניר עקידרעסַאוײלעג יד ןיא ,ךעלצק

 ּפָארַא קירוצ טזָאל ,ּבר ןפיוא קוק ַא קידנשרָאפ ןוא קיטכילפ טוט רע
 :סױרַא םורּב ַא טוט ןוא ןעמערּב יד

 !השעמ ַא רידַאנ ,ַאנ -

 ,בר רעד ץפיז ַא טימ ּפָא םיא טרעפטנצ -- ,ונ:ונ --

 ,רעמינּפ עטסנרע טימ עלַא ,םיּתּבילעּב עקירעכיא יד ןיירַא ןעמוק'ס

 הדוהי ,ןישרַא ןַא יװ ,רעטכיײלגעגסיוא ןַא ןירַא טמוק רעטצעל רעד

 ,"לעטש הדוהי, לטעטש ןיא םיא טפור ןעמ יו רעדָא ,ןײטשריּפַאס

 רעד .ןײג ףרַאד ןעמ ואוו ןוא ,ןָאט וצ טָאה'מ סָאװ ,בשימ ךיז זיא'מ

 ,קידתּבש ןָא ךיז טדיילק ןוא רעמיצּפָאלש ןיא ןיירא לייוורעד טייג בר
 לכיט ןטיור ןטימ ,עטַאּפַאק רעקידתבש רעד טימ ןייֹרַא טמוק רע

 טעװאהרַאפ סעּפע טכוז ןוא ,טמעקעצ תואּפ ןוא דרָאצ ,זרלַאה ןפיוא
 | .עפַאש ןיא ןוא קנַאּב רעד ףיוא ,שיט ןפיוא
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 ?ריּפַאס הדוהי קידלודעגמוא גערכ ַא טוט - ?בר ,ןייג רימ ןלעװ --
 - - - ךשפנ הממ - ןייטש

 ךָאנ בר רעד טרעװ - ,לצימ עקידתּבש סָאד טשינ בָאה ךיא זַא -

 - -- - .ןעמוקעגניהַא רימ זיא'ס ואוו ,טשינ סייוו'כ -- רעטמַָארַארַאטרַאּפ

 ןיא ןײרַא גערפ ַא הדוהי טוט - ?ַא ,לצימ סָאד ןעזעג טָאה רעװ --
 .ןיירַא רעמיצפָאלש

 סע טוט בר רעד ,לצימ סָאד סױרַא טגנַאלרעד טנַאה סנציּבר רעד

 ,ֿברטש ןופ םיּתּב-ילעּב יד ןופ שארּב סױרַא טייג רע ןוא ,ןָא
 טימ רעדניק ןוא רעּביײװ עטּפָאכ ַא ןופ טנגעגַאּב יז ןרעוװ ןסיורדניא

 ןגָארטעגסױרַא ּבוטש ןופ ןנימירב ַא טלָאװ ןעמ יו ,רעמָאיעג ַאזַא

 טיײלנגַאפ לדניזעג עקידנרעמָאי סָאד ןוא ,טייג עיצאגעלעד עשידיי יד

 ערקירּפ ןוא םענעגנָא טשינ רעייז עיצַאגעלעד רעד זיא ךַאז יד ,ייז

 טשינ ןלָאז יז ,רעּבײװ ענעגָאלשרעד ןגָאז סע טעװ רעװ רָאנ ,ןליפַא

 ןוא !ןענַאמ ערעייז ןופ לרוג רעד ןייז טעװ סע סָאװ ןעעז ןפיולכָאנ

 ! וצרעד ץרַאה ןּבָאה ןָאק רעװ !ךעּבענ רעדניק יד

 טּבײלּב ,לטעטש ןרעטניה סיױרַא ןיוש טמוק ןעמ ןעו ,ןגעווטסעדנופ

 טוט ,עיצַאגעלעד רעד ןופ קילעטשרעטניה עגר ַא ףיוא סהילא-ןושמש

 ,סענעשעקנזיוה יד ןיא טנעה עדייּב ןיירַא קעטש ַא ,סיוא:יירד ַא ךיז

 רע יװ ,שודיח ןוא טײקטכַאמעג ןופ ןָאט ַא טימ ךיז טרעזייּבעצ ןוא

 :ךָאנ ןעייג ייז זַא ,ןעזעגמורַא קילעפוצ סָאװ רָאנ ךיז טלָאװ

 טרעק ריא !רָאי עצרַאװש עלַא ןוצ ! ךָאנ ץלַא ךָאנ טייג ריא 1 סָאװ --

 ? םיהַא םוא טשינ ךיז
 -ןושמש ןעװ רָאנ .קידמינונחת טרָא ןפיוא ןייטש ןּביילּב רעּבייוו יד

 רעּבייו יד ןּבײה ,עיצַאגעלעד רעד וצ סיוא קירוצ ךיז טיירד סהילא

 ןוא טירט ערענעטלַאהעגנייא טימ ןיוש םגה ,ןײגוצכָאנ ןָא סיינאראּביא

 .רעדיװ סהילא:ןושמש טּבײלּב טציא ,רעמָאיעג ןטקיטשרַאפ ַא טימ

 :טכיזעג ןדנוצעגנָא ןַא טימ סיוא:טסיש ןוא ןייטש לָאמַא

 -- -- - םוא ןצנַאגניא דלאּב ךיז רימ ןרעק ?ַא ,םײהַא טשינ טייג ריא --

 יו ,טרָא ןפיוא ןייטש ןּביילּב ןוא ,רעמָאיעג ַא סיוא ןסיש רעּבײװ יד

 ,ןּבָארגעגניײא
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 :רעמ ךָאנ הילא-ןושמש ךיז טרעזייבעצ -- 1 ַא, ױזַא ריא טעיור סָאװ --
 !ןצװעּבַאר טלָאזעג טשינ יז ןּבָאה -- ?טרעהעג וטסָאה

 .עלעד יד ךעלעטירט ענּבָארד טימ טגָאירעד ןוא סיוא ךיז טיירד רע
 :ןרָאצ לסיצ עטצעל סָאד טיוא-טמורּב ןוא עיצַאג

 -- - -טרַאװ -- !טַאהעג טשינ טייצ ןייק ןיוש -- ! סעקורעטסוש רידַאנ --
 -- = = יײז ןיא רעדָא רענהפירט ַאס - - -- גָאט ַא ךָאנ טייצ ּבָאה

 ךָאנ זיױלב ןקוק ייז .ךָאנ טשינ רעמ ןיוש ןעיײג ןניה רעּבייוו יד
 יד טימ קירעיורט ךָאנ יז ןעלקָאש ,ןדיי לדער ןקידנעײגקעװַא םיד
 ןוא טָאק םעד ןסיירראפ ערעדנַא ,טנעה יד ןכערּגרַאפ עיעדנַא ,ּפעק
 ןַא טקוקעגכָאנ טלָאװ ןעמ יו ,סיוא:טעז סע ןוא ,למיה םוצ ןגיוא

 ,הטימ ענעגָארטעגקעװַא
 ןרעװש ַא ןיא ןעקנוזרַאפ ,רעטייװ ןייג ךיז טזָאל עיצַאגעלעד יד
 ןטלעז .ּפָא רעווש ןצסיז ,סהילא.ןושמש םיא ךָאנ ןוא בר רעד .ןגייווש

 : ןזַארּפ עכעלטע ךיז ןשיװצ ןעמ טשיוטרַאפ
 .ןעוועג טניואוועג וצרעד שטָאכ ןעמ זיא ןשיסור םַאּב -
 .ןקורט ןעגנַאגעגּפָא זיא ךַאז יד - טלעוּפעג טשינ יצ ,טלעוּפעג --
 =+ :עמ יצ - עצנָאװ ַא טימ רעטיצ ַא רעגייא טוט - ,טסײװ רעװ --

 !טקעמש סָאד סָאװ טימ ,טסײװ טָאג !ןטעּב יז רַאפ ןייג רָאג ןעמ

 .ךעפ ַא טוט -- !הילּת רעד וצ ייז טריפ ןעמ ,ןיוש טגָאז ןעמ זַא --
 רע יװ ,םורַא ךיז טקוק ןוא ,עלייו ַא ןייטש טּביילּב ,גָאז ַא רעט

 .ןפולטנַא וצ טרָא טוג ַא ןסַאּפפױא טלָאװ
 טימ קערש עצנַאג יד ?טבמ ןײטשריּפָאס הדוהי זיא -- !ךיא סייוו -
 ,?סורּב יז שירעלעטש קידנצרַאטשסױרַא ,טסעשז-טנַאה ןקידלוטיּב ַא

 ,רַאפרעד ןּבעל ןיימ ןייא.לעטש ךיא -- טגָאז רענייא יו
 .רעד ,טייל עסיורג יד ךיז ןעניפעג סע ואו ,ףיוה ןפיוא ןעמוקעג
 .טיֹוא ןַא טימ ,רעכיירטסע עטנגעגַאּבנָא יד ַאּב םיֹוק ךיז ייז ןגערפ
 עטגערפַאּב יד .ןדנעװ ךיז ףרַאדַאב ןעמ ןעמעװ וצ ,שידיי ןטחתּפעג
 עיסימ ריא טליפרעד עיצַאגעלעד יד ןוא ,ךעלפעה רעיײז ןרעפטנע

 : :טרעטכיײלרַאפ
 ,רענייא טקרעמַאפ - ,ןדער ךיז ןזָאל ייז -
 טנמעצא



10 
 יק ציל ָא קל

 =עלעד יד טּביילּב ,ןײגגײרַא ףרַאד ןעמ ואװ ,קינַאג םוצ ןעמוקעגוצ

 .ךררעפ ַא ןדנוּבעגוצ טייטש קינַאג םוצ .העינמ ַא רַאפ ןייטש עיַיַאג

 ַא ,לּברַאדמעה עסיײװ ןיא רענלעז ַא ןגױּבעג טייטש דרעפ ןּבענ

 טצוּפ ןוא טנַאה רעד ןיא טשרַאּב ַא טימ ,רעטצוװשרַאפ ןוא רעטיור

 טוט ןוא ,ךעלגעװַאּבמוא ,קָיֹור ךיז טייטש דרעפ סָאד .ּביוטש םנופ סע

 ,חועמשמ ,ןדירפוצ ,לעפ רעד טימ רעטיצ ֿפענייפ ַא ןלייוו-וצ זיולּב

 לָאמעלַא םיא טפױל רעכעלזָאנ יד ַאּב .ןצַארק ןעמענעגנָא סנופ

 ןקוק ןגױא עסיורג ענייז רָאנ ,טייקטציירעגפיוא:ןװרענ = ַא ייגרא

 ןעלטרעצ ןעמערַאװ ןרעטנוא דניק ןיילק ַא יװ ,טכַארטרַאפ ןוא קִיּור

 ןטימ עיצַאגעלעד עשיּתּב.ילעּב יד ןעװ רָאנ .טנַאה סעּבָאּב רעד ןופ

 ,קינַאג םנופ לּפערט ןפיוא טירט ןטשרע םעד ןכַאמ ןליוו ,שארּב בר

 םנופ עװכַאּפ רעד רעטנוא דרעפ םעד גילפ ַא דָארג ךיז טלעטש

 ןטרעםױשעצ ןטימ ךָאפ ַא טוט ,רעדױש ָא טוט דרעפ סָאד ,סימ

 יקירוצ ףיוא געװַאּב ַא קערש טימ ךיז טוט עיצַאגעלעד יד ןוא ,לדייוו

 ?ךרוד ָאד ןעמ טייג יװ ? ָאד ןעמ טוט סָאװ ,ֹונ --

 ,טונימ עכעלטע דלודעגמוא ןסיורג ןיא ןייטש ןביילּב יז

 ,סהילע-ושמש טמורב -- ,טשינ תילכּת ןייק ךָאד זיא ןייטש סָאד --

 ,לּפשייּב ַא ןזייו ןוא רעטשרע רעד ןײגוצײברַאפ טָאטשנָא רָאנ

 .קירוצ ףיוא סױרַא רעמכָאנ ךיז רע טקור

 עגר רעד ןיא טקנוּפ רָאנ ,ןייגכרוד לָאמַאכָאנ קיטכיזרָאפ ןווּורּפ יז

 לָאז עס ,קלחרעטניה ןפיוא דרעפ םעד שטַאּפ ַא רענלעז רעד טוט

 =רעטניא יד ףױא רעטנוא:גנורּפש ַא טוט דרעפ סָאד ,ןעיירדסיוא ךיז

 יד ,קילעשזָאק ַא ןכַאמ ןלעװ טלָאװ עס ,רעגײטש ַא יװ ,סיפ עטש

 עטכַאמעגוצפלַאה טימ קירוצ ףיוא ּפָא:גנורּפש ַא טוט עיצַאגעלעד

 ךיז ןעוט ייז .ןעגנוגעװַאּפ עקידנרעװּפָא טימ ןוא ,קערש ןופ ןגיוא

 יקינַאג םנופ לטנעו ןרעטניח לעטשרַאפ ַא קידנציש}

 ,טרעּפמעל ַא - דרעפ ַא :בר רעד טרעלק - !זיא ושע סָאװ --

 ינק יד ףיױא םיא ןּבענ זַא ךיז טייטש רע ןוא ,דרעפ ןייק טשינ

 !דרעפ ןייק טשינ ,ץַאק ַא ןעװעג טלָאװ סע יװ ,ךיוּב םעד טצוּפ ןוא

 - לָאװ ,םיא טיג סע ןעוו סופ ןטימ עּפָאק ןייא

 ,ליפָארּפ ןיא עיצַאגעלעד רעד וצ טציא טייטש רעכלעװ ,רענלעז רעד
 .סאהאמויסואישייופ
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 .ליב ןּופ טייק עכעלדנעמוא ןַא רַאפ סָאװ ,ךַא .ןעמּונעג טשינ םיא טָאה

 ַא ןיא יװ ,טלמיװעגכרודַא ןּבָאה ןעננּועז עקיטרַאנדיײשרַאפ ןופ ,רעד
 ,ןכיוװ ןייז ןָא טעּברַאעג טָאה חומ ןייז ! ןריחעג ןדימ ןייז ךרּוד ,ץנַאט-ףּוׁשּכ

 לײטנָא ןייק ןעמּונעג טשינ יװ סעּפע טָאה השנמ ,ןילַא ךיז ןּופ סעּפע

 ױזַא ,ןעגנוטכַארט עטרעטנָאלּפעצ ,עקידלּפענ ןּופ ליּפש ןקיזָאד םעד ןיא

 ָאד ןגעלעג טשינ ןּוא םיא ןּופ טלײטעגּפָא ךיז טלָאװ רענייז ּפָאק רעד יװ

 נָא ךיז ןּבָאה ןּבראפ עשילרעטסיוא סעּפע .ןשיק ןפיוא םיא טימ ןעמַאזּוצ

 ץלַא זיא ךָאנרעד .ןגיֹוא ערַאטש ענייז רַאפ ןשָאלעגסיֹוא ךיז ןוא ןדנוצעג

 ַא טוימעג ךיז טָאה השנמ ןּוא ,רעטצניפ ןּוא רעל ןרָאװעג לָאמַא טימ

 :יא ּוצ ךיז ידּכ ,טייז רערעדנא רעד ףיֹוא ךיז ןעיירדרעביא ןּוא ןוט:ריר

 ןיא ,לטלעװ םענעגיא םעד ןיא ,ָאד ךָאנ ךיז טניפעג רע יצ ,ןגייצרעּב

 ַא ףיֹוא ןלַאפעג קילּב ןייז זיא ןַאד ,רעירפ ןענופעג ךיז טָאה רע ןכלעוו

 ןּפיל עטסערּפעגנעמַאזּוצ טימ ,סכעלגנעל ַא לסיּבַא ,טכיועג-ןעיורפ סַא'ּב
  .ייא ןַא טימ ,ןפיל עקיזָאד יד םּורַא ךעלעשטיינק עפיט רָאּפ ַא טימ ןוא

 .כַאמרַאפ.גנערטש יײװצ טימ ,עּבמָאג רעטציּפשרַאפ סָאװטע שטָאכ ,רעלעד

 יד רעּביא ןעמערּב ענעניוצעג:עמַאזּוצ ,עגנַאל ,עניד ייוצ ןּוא ןגיוא עט
 ,ןײלק ַא טימ ןּוא ןרעטש סעד םּורַא לכיט סייוװ ַא טימ ,ןגיוא עקיזָאד
 ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאה עלעקנוט לטניּב ַא טימ ,ּפָאק ןפיֹוא לּבייה יֹולּב
 ,ּוצ ןגיֹוא יד ּוצ זיּב ,ןרעיֹוא יד םּורַא ,לּביה ןרעטנוא ןופ ןסירעגרעּפַא

 סָאד וַא ,טנַאמרעד ךעלדנע ךיז ןּוא טקּוקעגנײא גנַאל ךיז טָאה השת

 :עדלטז ןיא טעילוטעגנייא ,םיא רעּביאנגעקַא ןגעלעג זיא יז ,עסעּפ ןיא

 ןּוא ,טקיקעגנײא ךיז טָאה רע .טײײז ַא ןָא ןפרָאװראפ פאק רעד ,ןעל

 -ףַאפ ןיא עסעּפ :רעדנואוו ַא ןעשעג זיא קילּב ןטיוט ,ןרָאז ש ןייז רעטנוא

 ןילֹּב רעסייװ ַא ןיא ,לדיימ קנַאלש ַא ןענישרעד זיא סע ןּוא ,ןדנואווש

 .ץרַאװש ַא -- ,ןגיוא עקידנכַאל ,ןּפיל עטיור טימ ,פעצ עלעקנוט טימ ,עק

 .עּפ ןסייהעג ךיוא טָאה לדיימ ץנעי ,,.עליואוו ַא ,עטקישעג ַא ,עקידוועגח

 .עג תּונשקע טימ ךיז טָאה טלַאטשעג ערַאּברעדנואװ עקיזָאד סָאד ןּוא ,עסה
 ןיוש זיא סָאװ ,ןּוז ַא ןּופ ןײשּפַא רעד יװ ,חומ ןדימ סהשנמ ןיא ןטלַאה

 ןעוועג זיא עכלעוו ,טלעװ רעקילָאמַא ןַא ןּופ ץנַאלגּפָא ןַא יװ ,ןעגנַאגרַאפ

 גנַאזעג ,ןיישנענוז טימ ,טייקשירפ טימ ,גנוילּב טימ ,רעטכעלעג טימ לּוּפ
 ,קַאמשעג ןּוא

 ןיא השנמ ,ףלעװצ רָאי ַא יװ רעמ טשינ ןָא טלָאמעד ןּופ זיא לּכה-ךס-
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 .גייא ,דנַאװעגטעּב קעפ יד ןעמּונעצ טָאה השנמ .,ןגער:טסברעה ךרעכעלדנע
 ןּוא -- ןפַאלש רעדניק יד טגיילעג ,דרע רעד ףױא סרעגעלעג טכירענ

 ,ףיֹוה ןיא ןעגנַאגעגסיֹורַא רע זיא ךָאנרעד .טנייװעג ץלַא ךַאנ טָאה עסעּפ

 ןיא עסעּפ ןּוא -- ןצמוקעגנײרַא קירוצ ,עלייװ ערָאּפש א ךיז טמיוזעג

 טימ םינּפס ךיז טלעטשרַאפ ,טֹרָא ןבלעז םעד ףיֹוא ןסעזעג ךָאנ ץלַא

 דעי ךיז טלסיירטעגפיוא ,טעשעהעג ,זָאנ יד ךיז טשיװעג ,ץרעש רעד

 טגָאועג טלָאװ יז יװ ,ּפָצק ןטימ טלקַאשעג ,רעּפרעק ןצנַאג ןטימ עלייוו

 ,טלעטשעגפיוא ךיז יז טָאה ךעלדנע .ןרערט ןּופ הלפת ַא ,הלפּת ַא סעּפע

 ענערָאװעג:טיור ,ענעלָאװשעגנָא ,עטקייװעגכרּוד עריא ןּוא ,ךעלעמַאּפ ץנַאג

 .טנַאו רעד ףיֹוא לּפמעל ןָא ןעגנעה ןּבילּבעג עליײװ א ןענעז ןגיוא

 ןּבעג ,דרע רעד ףיֹוא ךיז ןגיוצעגסיוא ,טרָאװ ןייק טגָאזעג טשינ טָאה יז

 :עגנייא ךיז ,ריא ןיא ךיז טעילּוטעגנײא ,דניק ןטסגני םעד ,ןעלעדלעז

 ,עטגנערטשעגנָא ןַא -- ןּוא םישּוּבלמ יד ןיא ןגיל ןּבילּבעג ,טעשטרּוק

 ,ןלופנייּפ ,ןפיט ַא דלַאּב ןפָאלשעגנייא -- ענעכַארּבעצ ַא ,עטלסיירטעצ ַא

 / .ףָאלש ןכעלקילגמיא
 יּפָאֹרַא ליֹוּפ ןעמונעג ןּוא לּוטש ַא ףיֹוא ךיז טזָאלעגּפָארַא השנמ טָאה ןַאד

 רעד ןּבענ ,לּבעמ ןטייררעגרּוא רעד ןשיװצ ,סיפ יד ןּופ לוויטש יד ןעיצ
 א :רעגעלעג סָאד םיא ףיֹוא טרַאװעג טָאה ,ןעסעּפ רעּביאנגעקַא ,טנַאװ
 רַאּפ יד ,ןקעדרַאפ ּוצ ךיז ףיֹוא ךעלייל ַא ןּוא סנּפָאקוצ םישּוּבלמ לקעּפ

 :רַאפ ןגָאה ,עגָאלדָאּפ רעד רעּביא ןפרַאװעצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,סרטגעלעג

 ךיז טָאה ,ןעלקניװ עלַא ןּופ ,םוטעמּוא ןּופ .ּבּוטש עצנַאג יד טעמּכ ןעמּונ
 ןקּוקמּוא טזּומעג שזַא ךיז טָאה השנמ ןּוא ,ןעמעטָא ליטש א ןגָארטרעד

 -עגסיוא ךיז טָאה םיא םּורָאװ ,םּורַא ןּוא םּורַא ףיוא קילּב א ןפרַאװ ןּוא

 ,הנחמ עצנַאג א סעּפע רָאנ ,ןשטנעמ ףנימ ןייק טשינ ןּפַאלש ָאד זַא ,טכַאד
 .רעדינַא ָאד זיא ןּוא ןגעװ עטײװ ןּוט ןעמוקעג זיא סָאװ ,קלַאפ ץנַאג ַא

 ץיּמש יד ףיא ןיא רע ,ףָאלש ַא ןיא ןרָאװעג ןעקנּוזרַאפ ןּוא ןלַאפעג

 סָאד רעקירעדינ טײרדעגּפָארַא ןּוא טנַצװ רעד ּוצ ןעגנַאגעגּוצ רעגניפ

 םישוּבלמ עטצעל יד ךיז ןּופ ןּפרָאװעגּפָארַא רע טָאה ךַאנרעד ; לּפמעל

 םיא םּורָאװ ,ליטש ץנַאג ,ליטש רעגעלטכַאנ ןייז ףיוא ןּבילקרַאפ ךיז ןּוא
 ןלעװ ענעפָאלשעגנַייא עקיזָאד יד ּבױא זא ,טכַאדעג סעּפע ךיז טָאה

 ,ןענייװ ּוצ ןּבײהנָא ןּוא ןצעזפיוא ךיז יז ןלעװ ,ןעמוקפיוא

 ףָאלש רעד .ןגױא ענעּפָא טימ עליו ערָאּפש ַא ןגעלעגּפָא זיא רע ןּוא
 אפ יש

433 
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 יק צי נ טי שז 5 .ה

 יפורק ןסעגעג ןוא שיט םַאּב ןסעזעג דניזעגזיֹוה עצנַאג סָאד זיא ךעלדנע

 ' יד טימ טרעּפמילקעג ליֹוּפ טָאה םללֹוע רעד רָאנ .הלח ןּוא טיֹורְּב טימ קינ

 עדעי ךיז טָאה עסעּפ ,ןגיֹוא יד ןּבירעג ךיז ןּבָאה ךעלרעדניק יד ;לפעל

 ייטש ןסעגעג טָאה השנמ ,ץרעש רעד טימ םינּפ סָאד טלעטשרַאּפ עלייוו

 םנופ ,ןרצװ רעקידייל טלָאװעג טשינ סעּפע ןּבָאה רעלעט יד ,טייהרעל

 ,עלעדנעמ זיא ךעלדנע .רעקינײװ ןרָאװעג טשינ זיא הלח יד ןּוא טיֹורּב

 ,ןפָאלשעגנייא ןּוא שיט םּוצ ןרעטש ןטימ ןלַאּפעגוצ ,לגניי ערעגניי סָאד

 ןגיל טזָאלעג טָאה עלעקצַאח .רעלעט ןּופ ּפּוז ןּפעשנָא םַאּב קידנטלַאה

 :עפָא טימ ןציז ןּבילּבעג ןּוא ,לוטש רעד ּוצ ןקּור ןטימ ןלַאפעגּוצ ,לפעל םעד

 ,שיט םּורַא טעשזדנָאלּבעגמורַא ָאד טָאה ףָאלש רעד ,ןגיֹוא ערַאטש ,ענ

 ,ךעלמעדעפ עניילק טימ עלַא ןדנּוּבעג ןּוא ןסע םּוצ ץייר םעד טגָאירַאפ

 ימֲא יד ,לּפענ ַא ךרוד יו ןעגנּולקעגּפָא טָאה לפעל יד ןּופ ןּפאלק סָאד

 יד יװ ןעװעג ןענעז ,ןלַאפעג ָאד ןענעז סָאװ ,רעטרעוו רָאּפ ענעסירעג

 טָאה עכלעװ ,עלעדיימ ערפנעלק סָאד ,עלעדלעז ,עדנעמיורט ןּופ רעטרעוו

 ןוא עטגנערטשעננָא ןַא ,טצעל םּוצ טָאה ,רעלעט םּוצ טקּורעגּוצ אקוד ךיז

 לָאמּוצ ךיז טכַאמעגקעװַא טשינ ,לפעל םעד ןגיל טזָאלעג ךיֹוא ,עדימ א

 טנפעעג טיירּב ,ןגיוא יד רעּביא ןלַאּפעגרעּבירַא ריא ןענעז סַאװ ,רָאה יד

 .ןענייוו ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא ליֹומ סָאד

 השנמ ךעלדנע זיא -- ? רעדניק יד ןופ ןּבָאה ךעבענ ּוטסליװ סָאװ --

 יז ןּוא ,ןפָאלש ןשלח ייז ? ײז ּוטסגינייּפ סָאװ -- ןגייווש ןייז ןּופ סיֹורַא

 | ןסע ןּוא ןסע ריא טימ ץלַא

 :רַאכ ןּוא ץרעש יד ןּביוהעגפיוא רָאנ ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה עסצּפ

 'ּונעג ןּבָאה ןצרַאה ריא ןּופ ןעלקניװ עלַא ןּופ .ןגיֹוא עדייּב ךיז טלעטש

 ריא טימ ,רעהֿפיֹוא ןָא טנייוועג טָאה יז ;ןרערט ךעלכעלעווק ןעלזיר ןעמ

 ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא .המשנ רעד טימ ןּוא רעּפרעק ןטימ ,ןזעװ ןצנַאג

 יד ,תעל-תעמ ןצנַאג םנופ ףיֹולרֲאפ ןיא ןצרַאה ןפיֹוא טלמַאזעגנָא ריא

 .רַאפ יװ גָאכ ןצנַאג ַא ןעװעג זיא יז רעכלעװ ןיא ,טייקיּור ענרענייטש

 רָאּפ יד ןסע טבָאקעגּפָא טָאה יז רעכלעװ טימ ,תונשקע יד ,טרעװילג

 יזָאד רעד ,טייהנסעגרַאפ ןּוא טסיירט ןּופ ,ןײלַא ךיז ןרַאנעג ןּופ טּונימ

 ןּוא ןייא יװ טסואװעג טשינ טָאה יז ןכלעו ןיא ,רעטנָאלּפ רעצנַאג רעק

 ןענעז עכלעוו ,ןרערט ןיא טזעלעגפיֹוא ךיז טָאה ץלַא ,ץלַא -- ,סיֹוא יו

 םיא ,רעכעלעמַצּפ ַא יװ ױזַא ,םָארטש ןעמַאזגנַאל ,ןעמַאזגנַאל ַא ןסָאלּפעג
 א קראך:

 טא א
 טימד קי יחד 22 = אהא יה
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 יק ציב טי שד 2 ה

 רעמ טשינ טָאה יז .ןרעטש םעד םּורַא לכיט סָאד ןגיוצעגבורצ טכנכ
 ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ,טײקיּור רעדלימ רעד ןיא ןּביילּברַאפ טנָאקעג
 .עג רעמ טשינ טָאה יז ;ןדירפּוצ ןּוא טּוג ױזַא טליפעג עליו ַא רַאפ
 -וצ טָאה יז ,ןפױלטנַא ךיז ןּופ ןלעװ טלָאװ יז ,ןיילַא ךיז טימ ןייז טנָאק
 ןּוא ךעלּפעט יד ּוצ טקּוקעג ,רעייפ םּוצ ץלַאה ךעלקיטש רָאּפ ַא טגיילעג
 ךיז יז טָאה ךָאנרעד .ךײװ ןיוש ןענעז לּכָאטרַאק יד יצ ,טווּוארּכעג

 ,טנָאמרעד סעּפע ןָא גנילצּולּפ
 ,ןעעשעג טשינ רימ ײװ יוא ?רעדניק יד ּוצ ןעע; טעינ טפעװ ,השנמ --
 ךעּבענ רימ ןלעװ רעדניק יד ,ליומ ןיא טַאהעג טשינרַאג גָאט ןצנַאג ַא

 ,ןייגנייא

 ןױש ךז יז טָאה ,ןענַאטשרַאפ טכער יז טָאה השגמ ךָאנ רעדייא ןּוא
 ןשיװצ ןפָא ,שעג ןענעז רעדניק יד ּואװ ,לקניװ ןיא ןטרָאד טכיילשעגניהַא

 ,ןכַאז ענעפרָאװעגנָא יד
 --ץינק יד ףיוא ךיז קידנזָאלּפָארַא ,ןפּור ןעמונעג יז טָאה--! עלעקצַאח --

 ! עלעקצַאח
 ןפָאלשעג ךיז זיא רע ,ןאטעג טשינ ריר ןייק ּולימֲא ךיז טָצה לגניי סָאד
 טײװ טנעה יד קידנפרַאװרַאפ ןּוא ןקַאּב יד קידנזָאלּבנָא ,קַאמשעג ץנאג
 :עג ַא טימ יװ ,םיא ּוצ ןלַאפעגוצ עסעּכ זיא ןַאד .ּפָּאק ןרעּביא רעּבירַא
 עסיײה עריא ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג טכיױהעגנײרַא םיא טָאה ןּוא ,טעג

 ; רעטרעוו
 !עלעקטַאח ,,,ןיט דיק !עלעקצח -
 .טצכולשעצ ךיז טָאה יז
 עמַאמ יד זַא ?ריד רַאפ טײטש עמַאמ יד ,טשינ טסרעו ,עלעקנאו --
 טסליװ ?קירעגנּוה טשינר;ָאג טסיּב ? ןייטשפיוא טשינ וטטליו ,ךיד טקעװ

 גןסע טשינ
 יד ךיז קידנּבײר ,סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא לגניי סָאד זַא ןוא

 ,ןרערט ןסָאגעג ךָאנ ץלַא יז טָאה ,ןגיוא
 ,טסליװ ּוד לפיװ ךימ ףָארטש .,ןסע טעּפע טסעװ ,עלעקצַאה ,ייג --
 יז ןלָאז ,ךעלדכֹוע עמערצ עניימ ןייג רימ זָאל רָאנ ,םלֹוע לש ֹונֹוּבר
 טסרעה ..!עלעדניה ,עלעדניה .םיאטח עניימ רַאפ ,ךעּבענ ,ןדייל טשינ
 ,ףיֹוא ייטש ,ףיֹוַא ייטש ,ןיֹורק ןּבעל:עדניה 1 ךיד טפּור ישעמַאמ יד ,טשיג

 ,.!גלָאפ ,ישעמַאמ ַא גלָאפ ,ישרעטכָאט
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 יק ציגטישז 5 ה

 ןטכיולענפיוא טָאה לַארטש ַא ,ןיישנענּוז ןיא םּורַא ןרעטַאלּפ סָאװ ,ןעניּב

 לָאמ ךס ַא ןיוש טָאה יז זַא ,ןלַאפעגניא זיא ריא ;ןצראה ריא ןיא

 ןיא ךָאנ ,לָאמ ךס ַא ןיוש ,עלעװייא םַאּב קידנציז ,ױזַא טא טגנערּברַאפ

 השנמ .ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ,ךָאנרעד ךיא ןּוא ּבוטש סעמַאמ ריא

 :יילק ןיאו)ןגיל ןרַאג ךעלרעלָאק יד ןּוא רעש יד זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה

 ךיז רע טעװ ,סגָאטרַאפ דלַאּב עקַאט ,ירפ רעד ןיא ןגדָאמ  ;קנַאש:רעד |

 רע ;ץירּפ םנּופ ןעמו:עגנָא טָאה רע סָאװ ,טעּברַא לקיטש םּוצ ןעמענ

 טעװ רע רָאנ ,קיטשרענָאד רַאפ ןרעװ קיטרַאפ טשינ יאדיא ןיוש טעװ

 .עטכישעג עסּואימ עצנַאג יד ,ןלַא םיא ןלייצרעד ,ןטעּברעּביא ץירּפ םעד

 -- םישש רעטכַארטרַאפ ַא טימ ןפּורעגנָא ךיז השנמ טָאה -- ,עסעּפ --

 ? ןוייא:טעלּפ'ס ןפרָאװרַאפ ןּבָאה ייז ואו ,טשינ טסײװ

 טנַאועג עסעּפ טָאה -- סיפ ןיא טנעה רעייז ןּופ ןסיװ יוזַא ןלָאז ייז --

 .ןיטענניהַא סעּפע ןּבָאה ייז ּואװ ,סייוו'כ יװ -- ןיילא ךיז ּוצ יװ

 רעד ןיא יװַא טַאלג טגָאזעג הש:מ טָאה -- סגָאטראפ רלַאּב ןגרַאמ --

 ,טעּבױַא לקיטש םיצ ןעמענ ,רדנ ילֹּב ,ןימ ךיא לעװ -- ןיירַא טלעוו

 ,קיטיי"פ ןטי:שעגוצ ךָאנ ּכָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ ןיימ ףיוא ,קילנ ַא

 .-- {טעּברַא לקיטש םּוצ ןעמענ ךיז ּוטסעװ סנָאטראפ דוב ןגרַאמ --

 ןיא ןייטש ןּבײלב טעװ ץלַא ןּוא -- ןגירשעגסיוא יװ יוזא עטעּפ טָאה

 + תרומעו-םודסַא ןרעװ טעװ ּביטש ןיימ ןופ ןּוא ?דמעמ רעז:גינ ץרַאזש ַאוַא

 | ףןגָאז וצ סָאװ ,טסּואװעג טשינ טָאה השנמ

 ך;לדנע רע טָאה -- טײהרעקיד 317 ן:עפױא ךימ טעװ ץירּפ רעד --
 ,טלמַאטשעגכיֹורַא

 סָאה רעמ -- .,,ןלייצרעד ץלַא םיא טסעװ ,,,ןלייצרעד ץלַא םיא טסעװ --

 .ןעגנערּבסױרַא טנַאקעג טשינ עסעּפ

 ןיא עלײװ ַא ףיוא ןטכיולעגפיו טַאהעג טָאה סָאװ ,לַאורטש דעד ןוא

 רעד ןּופ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה . שנמ .ןרָאװעג ןשֶא ?ַאּפ זיא ,ןצרַאה ריא

 .ּוצ ןיא רע .ביטש רעד דעק א ּפָארַא ן'א ?ןורַא ןייג ןעמּונעג ןּוא ?וטש

 יװ ,ןסיורד טקוקעגסױרַא ,עלייוו ַא ןענַא שעג ,רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעג

 .סיוא ןעמּונעג רעדיװ ןּוא ,טכַאנ רעטייו רעד ןיא טכּוזעג סעּפע טלָאװ רע

 רעדיװ ךיז טָאה עסעּפ .ט רש עמַאזגנ;ל ענייז טימ בוטש יד ןטסעמ
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 ייייטפישסשסייוייט עקיצנַאלג הנחמ ַא יװ יז ,ןעגנורעגירע םרַאװש ןצנַאג א טימ טעשז .יהעגמּורַא יז טָאה ,עשימייה יד ,עקידתועינצ יד ,עידָאלעמ עקיזָאד יד ןּוא ,קיניישט םנופ ןעמּורּב ןיא טכרָאהעגנײא ךיז טָאה עסעּפ ,סעצײלּפ ערעייז ןּופ אשמ ערעייהעגמוא ןַא טשטילגעגּפָארַא ךיוא ךיז טָאה ,למיה ןּופ טשטילגעגּפָארַא ךיז טָאה עכלעוו ,ןּוז רעד טימ ןעמַאזּוצ זַא ,טליפעג ןּבָאה ,טכַאנ עלעקנוט ַא ןסיורד קידנעעז ןּוא רעטצנעפ יד ךרוד קידנקיק .סױרַא ,ןהשנמ טימ עסעּפ ןֹוא .גנאל ּוצ טרעידעג ךעלקריװ טָאה גָאט רעד ,ךַא ; ןלַארטש עקיטיינמוא עריא טימ םיטעמּוא ןעגנּורדעגנירַא ןוא ףמיה ןיא ןטלַאהעג ךיז גנַאל טָאה יז יװ םעדכָאנ ,ןעגנַאגעגרעטנּוא ךע , .דנע ,ךעלדנע ,ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא ןּוז עקידלמּוט עקיזָאד יד ,ּפָא ךיז יז ןעּור טָא ןּוא ,..טגָאיעג ןּוא טגָאיעג יז ןּוא ּפעק ערעייז רעּביא גנוָארד ַא טימ טעכָאּפעג ,ןסימשעג ייז טָאה עכלעוו ,שטייּב רעגנַאל ,רעס .יורג ַא סעּפע ןּופ ןּבירטעגרעטנוא ,געוו רעייז ןעגנַאגעג ןענעז יז ,ךיז רעגיא טשרעהעג טשינ ןּבָאה ייז ;גנונעכער ַא ךיז ןּבעגּפָא ,ןטכַארטַאּב ּוצ ךיז ,ןקוקוצמּוא ךיז טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה יז ;ןגיגעגרַאפ ַאזַא ןעניגרַאפ טנָאקעג טשיג ךיז ייז ןּבָאה תעל:תעמ ןצנַאג ַא ןיוש ,ךיז רַאפ קעװַא ץעגרע קילּב ןרַאטש ַא טימ טקוקרַאפ ךיז ןּוא םעטָא םעד ןגיוצעג יװ ,ןּוטעג רעמ טשינרָאג ןֹוא טיקיור יד ךיז ןיא טּפַאז .טןנייא ,ןסעזעג השנמ ןּוא עסעפ ןענעז ױזַא טָא ןּוא .םערּוטש ַא ךָאנ יװ ,ןפרָאװעגנעמַאזּוצ ןעוועג ןענעז ןכַאז ערעדנא ענעדײשרַאפ ןּוא ,,טנַאװ רעד ּוצ זָאלג ןטימ ןענַאטשעג זיא 5גיּפש רעד ,טיירדעגמּוא ןגעלעג זיא קנאש.רעדײלק יד ֹואו ,סנטָאש טימ טשימ ג יוא ןעװעג זיא לּבעמ סָאד ּואװ ,ןעלקניװ יד ןיא ןיהַא;טרָאד ןלַארטש עטסיירדמּוא :עגייז טימ טשטילגעגנירַא ךיז ןּוא ,טנעװ ריפ עלַא רעּביא ןקעלפ עכעלטיור רָאּפ ַא טקישעצ .טיפּוס ןפיוא לדער קיטכיל ַא טעדליצעגסיוא טָאה סע ;טכיל ןפרַאש-ּוצ ַא טימ טײקִיּור עַּביל יד ןרעטש ןלעװ טשינ טלָאװ סע יװ ,ױזַא ןטכיולעג טָאה טנַאװ רעד ףיוא לּכמעל סָאד ,םישוּבלמ ןּוא דנַאװעג .טעּב ךעלקעּפ יד ףיוא ,עלעקניוו רעדנַא ןַא ןיא סעכעלטיא ,סיפ יד ןופ ןלַאפעג דלַאּב יז ןענעז ,ןירַא הריד רעיינ רעד ןיא ןכאז יד ןפרָאװעג .גײרַא רָאנ טָאה'מ יװ יוזַא ;ןגילכ יד יװ דימ ןעװעג ןעגעז יז ,ןפָאלש .לג עלַא ןענעז ךעלרעדניק יד ,ליטש ןעוועג ןיא ּבּוטש ןיא ,ךיז טימ ןּוא ךיז רַאפ ,ןליװ םענעגייא רעײז טיול ,יוזא טָא ןסעזעג טשינ יז ןענ

 טמא קא

 { םומואוהאוטוופעוא
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 .עלעװייא ןּבענ ,ץנאג ןעוועג ןענעז סעקרעייפ יד : ןדירפּוצ ןעוועג יז זיא
 ןּוא ףרַאט ,ץלָאה ןטלַאה טנעקענ טָאה'מ ּואװ ,לקניװ ַא ןעוװעג זיא
 יד ,ץנַאג ןעװעג ןענעז רעטצנעפ יד ןיא ןּבױש יד .גרַאװטלַא ןדישרַאפ
 ,רעלעק םעד ןעזעג ןיוש ךיוא טָאה יז ,ןעלטייק טַאהעג ןּבָאה סנדָאל
 םיורעג גּונעג ןעװעג זיא רע םּורָאװ ,ןדירפּוצ ןעװעג םיא ןּופ זיא יז
 טעװ רעטצנעפ יײװצ יד ןשיװצ זַא ,טנכערַאּב טָאה יז .קיטָאלּב טשינ ןּוא
 טַאהעג ןיוש טָאה יז ,שיט:רעדיינש םעד ןסַאּפנײרא טקנּוּפ ןענעק ןעמ
 יז ןכלעװ ,לגָאנ ַא ףיוא סע ןעגנַאהעגפיוא ןּוא לּפמעל סָאד ןדנוצעגנָא
 טלעטשעצ ןיש יז טָאה ּפעטנעמולּב יד ;טנַאװ ַא ףיוא ןענּופעג טָאה
 רַאּפ ַא ,קינײשט םעד טכוזעגסױרַא ןיוש טָאה יז ;רעטצנעפ יד ףיוא
 ןּוא תולח ןּוא טיורּב עלעּברָאט ַא ןיא ןענופעג ךָאנ טָאה יז ,ןעלּפעט
 עריא ןּופ זיירק ןיא ןיירַא רעדיװ זיא יז .לקעז ַא ןיא לּפָאטרַאק לסיּבַא
 רעּביא לגילפ עריא טיירּפשראפ לענש ,לגיופ ַא יװ ,טָאה יז ,ןסערעטניא

 גנילצּולּכ ןיא יז ןכלעװ ןיא ,םי ןקישיור םעד ןיא ;לטסענ םעיינ םעד
 ַא ןענופעג יז סטָאה ,ןרָאװעג טרעדײלשעגנײרַא טעּפמיא ַאזא טימ ןּוא
 יז שטָאכ .טנעה עדייּב טימ םיא ןַא טּפַאכעגנָא ךיז ןּוא טערּב:סגנוטער
 טָאה ךָאד ,ןצרַאה ןיא לּפענ ַא ןּוא ּפָאק ןיא שינרעטנָא ּפ ַאְקטַאהעג טָאה

 .עג טָאה יז ;טײהנסעגרַאפ ביל ַא ןעגנוקיטפעשַאּב עריא ןיא ןענופעג יז
 ,ןּבָאה ארומ טלָאװ יז יװ ,טייקדניװשעג רעקיורמּוא ןַא טימ ץלַא ןּוט
 .עג טשינ טָאה יז ;ןּפַאכסױא ריא טעװ'מ ןּוא ןקיטעּפשרַאפ טעװ יז זַא
 לכיט סָאד רעטסעפ קידנעיצמּורַא ;רעגנּוה ןייק ןּוא טייקדימ ןייק טליפ
 ,ךַאנרעד ,רעייפ טכַאמעג ןּוא ץלָאה טקַאהעצ יז טָאה ,ןרעטש םעד םּורַא
 .רעיפ עלַא ךרּוד טצירּפשע גסױרַא קידעּבעל ןיוש טָאה םַאלּפ רעד זַא
 ךיז טָאה ,עלעװייא ןיא טקַאנ קעג ךעלמייה טָאה ץלָאה סָאד ןּוא סעק
 :עגסױרַא ןּוא ןכַאז ענעפרַאװעגנָא יד ןשיװצ טרעטשינעג גנַאל עסעּפ

 .ןַאק ַא טכּוז
 ?סיּב ַא ןעגנערּבנ ײרַא טסעװ -- ןהשנמ ּוצ טגָאזעג יז טָאה -- יג ,ַאנ --

 ,ןסע ןכַאמ ןעמ טעװ ,רעסַאװ יי
 ןעמּורּברעטנּוא ןעמונעג רעטעּפש עליײװ ַא טָאה קיניישט רעד זַא ןוא
 סעּפע ןעװעג ּבוטש רעקיזָאד רעד ןיא זיא ,עידָאלעמ עמַאזגנַאל ןייז
 עטגיילרַאֿפ טימ ,עלעװייא ןּבענ ןסעזעג זיא עסעּפ ,ךעלמייה:קירעיורט
 .עֶז תעל:תעמ ןצואג ַא ןיוש ,לוטש ַא ףיוא טייז ַא ןיא -- השנמ ;טנעה

 יב טיי קי
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 .עג טשיג ןפוא םּוׁשּב ךיז טָאה ןּוא ,םיא טימ ךיז טּוטיס סָאװ ,טסואוו
 ןגָאװ ןּופ טָאה'מ עכלעװ ,ןכַאז עּפּוק רעד ןיא ןּביילקרעדנאנּופ טנָאק
 ,םענייאניא ץלַא טשימעגפיונוצ ,ןירַא ּבּוטש ןיא ןפרַאװעגניײרא ךיילג
 םעד ןּופ ;ןגיוא עטיוד טַאהעג רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא ןפָאלש טשינ ןופ
 טָאה ,גָאט ןקילעפ ןצנַאג ַא ןגָארטרַאפ ןעװעג זיא רע ןכלעו ןיא ,למּוט
 טשינרַאג גָאט ןצנַאג ַא טָאה רע ןּפָאק ןיא שינעשימעצ ַא טַאהעג רע
 .עלק סעּפע רע זיא טייצ רעצרוק רעקיזָאד רעד ךרוד ןּוא ליומ ןיא טאהעג
 ןדלַאה רעד ,רעלעמש ןרָאװעג םיא ןענעז סעציילּכ יד ,ןרָאװעג .רענ

 עסַאלּב טָאד ןּוא ,רענעקנוזעגנייא ןגיוא יד ,רעקיציּפש זַאג יד ,רעניד
 טימ ןסנָאװ עדנַאלּב יד זא ױזַא ,טקורעגנײרַא סעּפע םיא ךיז טָאה םינּפ
 סיורג ױזַא לַאמַאכָאנ ןזיוועגסיוא ךיז ןּבַאה לדרעּב ןטיירּב ,ןלעה םעד
 :יױרט רעד ןגעלעג ךָאנ ץלַא יא ליומ קירַאה ןייז םּורַא ןּוא ,רעירפ יו
 ,טכַאנ עקירָאפ יד טליּפשעצ ַאד ךיז טָאה רעכלעו ,לכיימש רעקירװצ
 זיא רע שטָאכ ,ןױשרַאּפסנַאמ רעקיזָאד רעד ,ןעגנּושרַאפסױא יד תעשב
 .לוטער יד ןּופ רַאװריװ םעד ךרּוד ןרָאװעג ןגיוצעגטימ ןּוא טּפעלשרַאפ
 טּבײלגעג טשינ וויטקניטסניא סעפע "ע טָאה ךָאד ,ןשינעעשעג עטלַאה
 םיא טָאה'מ ,לקיטש סּואימ ַא ןּוטעגּפִז םיא טָאה'מ ,ָאי ;םעלַא םעד ןיא
 לקניװ ַא ןיא ץיגרע רעּבָא -- ,טגָאלּפעג ןּוא טנַאיעג םיא ,טרעטשינעצ.

 זַא ,ןייזטסּואװַאּב רעטפַאהלּפענ א ןּבילּבעג ךָאנ ץֹלַא זיא חומ ןייז ןופ
 רעמ טשינ ףרַאדימ סָאװ ןּופ ,סעכלעזַא סָאװטע רָאנ טרָאפ זיא ץלַא סָאד
 םּורַא טראטשרַאפ ןּבילגעג זיא לכיימש רעקירציורט רעד .ןעלכיימש יו !

 עקידנשודנָאלּב ענייז ןּופ טקוקעגפױרַא ףיוא טָאה ןּוא ןּפיל ענייז
 ,ןגיוא

 רע רָאנ ,טעּב ַא ןּופ ןטסייל יד טּפַאלקעגפיוגוצ טַאהעג ןיוש טָאה רע
 ענעזָאלעגּפָא טימ ןציז ןּבילּבעג זיא ןּוא טימ רעד ןיא ןענַאטשענּפַא זיא

 ,דנַאװעגטעּב קַאּפ ַא ףיוא ,דרע'רד ףיוא טנעה
 טימ ךיז רע טָאה -- ןסע ּוצ סעּפע ןכַאמ טגעמעג שרעגיל טסלָאװ --

 .ןעסעּפ ּוצ ןפּורעגנַא םיטש רעטַאמ ַא
 :נשַאט ַא טימ ןגיוצעגמורַא טסעפ ןרעטש םעד ,ןעגנַאגעגמּורַא זיא עסעּפ
 טשינרָאג םעד ןּופ ךיז טָאה יז רָאנ .קיטײװּפַאק טַאהעג טָאה יז ,לכיט
 ?םורַא ,הריד רעיינ רעד טימ לסיּבַא טנעקַאּב ןיוש ךיז טָאה יז .טכַאמעג

 ךיק רעד ןּופ .ןענעדרָאנײא ןענעק ָאד ךיז טעװימ ױזַא יװ ,ךיז טקּוקעג
 יי
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 ,ץנַארק ןקידנטכייל-ליטש ַא טעדליּבעג ןּוא רעטעלּב יד טימ ייז ןטכַאלּפ
 טיײרּבעגנָא ךיז ןּוא סנטַאש טימ טליהרַאפ ןיֹוש ךיז טָאה סקירעּביא ץלַא

 ,טכַאנ רעקידנעמּוקנָא רעד ןגעקַא
 טָאה לסעג םענעי ןיא ןעװ ,למיה ןיא ןענַאטשעג ןיֹוש ןענעז ןרעטש יד
 ַא טימ קידנּפַאלק ןּוא ךיז קידנּפעלש ,טלַאטשעג עמּורק ַא ןזיװַאּב ךיז
 ןּופ ןעמוקעגנָא זיא רעלטעּב רעמָאל רעד .,רענייטש יד רעּביא ןקעטש
 םעלַא ןָא טַאהעג ןיֹוׁש טָאה רע ,ןקּור ןפיֹוא עּברָאט רעלּופ ַא טימ ,ףרָאד
 טָאה ,טרעמעהרַאפ סע קידנעניפעג ןּוא ,רעיֹוט םּוצ ּוצ זיא רע ,ןסעגרַאפ
 ; ןעיירש ןּביֹוהעגנָא ךעלדנע טָאה ןּוא ןרעּפמַאטש ןּוא ןּפַאלק ןעמּונעג רע

 יֹזַא ןסָאלשרַאפ ָאד טָאה רעװ !טלעװ רעד ןּופ םינַאלװיײט עלַא ּוצ --
 !טנפע ,ןגָאלשרעד סע לָאז רענוד ַא ? ירפ

 טימ יֹוג רעטלַא ןַא ;ריט ַא טנפעעג ליטש ךיז טָאה ויֹוה ןטירד ַא ןיא
 םּוצ ןעגנַאגעגּוצ ןּוא טרָאד ןּופ ןעמוקעגסיורַא זיא ּפָאק ןעיֹורג ַא

 ,רעלטענג
 טָאה ָאד ...ןענַאד ןּופ קעװַא טייג ,,.טשינ טּפַאלק ,טשינ טּפַאלק ,שש --

 ,..לװוייט רעד טצעזַאּב ךיז
 ,טנַאמרעד םעלַא ןָא גנילעולּפ ךיז טָאה רעלטעּב רעמַאל רעד
 םיטש-גָאלק א טימ ןפּורעגסיוא רע טָאה -- ! רעניימ טָאג ! רעניימ טָאג --
 ןטימ קיטסַאה קידנּפַאלק ,ןעגַאד ןּופ ןײגקעװַא ןעמּונעג ךיז טָאה ןּוא
 :עגמוא טשינ לָאמּוצ ןיֹוש ךיז טָאה רע ,סַאג ןּופ רענייטש יד ןָא ןקעטש
 .רעד רָאנ םיא ןּבָאה סע יװ ,ךיג יֹוזַא ןענַאד ןּופ קעװַא זיא רע ,טקּוק
 לסעג םענעי ןּופ סיֹורַא רע זיא םּורַא עליו ַא ןיא .סיפ עמָאל יד ןגָארט

 ּוצ ףרָאד םּוצ געוו ןפיֹוא קירּוצ טזָאלעג ךיז ןּוא

 ץזז

 ןלעטשרעדנַאנופ טוואּורּפעג טנװָא ןּבלעזמעד ךָאנ טָאה לַאקרעּפ השנ
 טָאה רע סָאװ ,ןַאלּפ םעד טיול ,הריד רעיינ רעד ןיא ?ּבעמ סָאד

 ןעװעג ןיא רע רָאנ ;ןלאוי 'ר טימ ןעמַאזּוצ ,רעירפ ךָאנ טעבר :עגסיוא
 יױג טשינ טָאה רע ,טנידעג טשינ םיא ןּבָאה טנעה יד ,טַאמ ןּוא דימ
 ײיראליוידישרזיילקזזדיזליז יי יא
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 יז ,ּפָארַא דרע רעד ּוצ זיּב ןזנַארפ יד טימ טכיירגרעד ןּוא םּורַא ןּוא

 ּפָאק ןטימ ןגיטשעגרעּבירַא טָאה סָאװ ,לדיימ ןסקַאװעגכיױה ַא ןעוװעג זיא

 טָאה רָאה ּפָאק רעטרילָאק:סקַאלפ ריא ; רעטײלגַאּב ייווצ עריא רעּביא

 ןּו עניילק ַא יװ רענעמ עטדיילקעג-לקנּוט ייווצ יד ןשיװצ ןגָאלשעגּפָא

 .סױרַא טשינ ,ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג ןענעז ןשטנעמ יירד יד .שעמ ןלעה ןּופ

 םּורַא ןקילּב עקידנגערפ ןפרָאװעג זיֹולּב ןּבָאה ייז ,טרָאװ ןייק קידנדער

 יז ,ךעלזייה עקירעדינ יד ףיֹוא ,סַאג ןּופ רעניטש יד ףיוא ,םּורַא ןּוא

 ןעװ ,טעּפש ּוצ היול ַא ףיֹוא ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ יװ יֹוזַא ןעוועג ןענעז

 ןיא םלוע רעד ןּוא ןיירא רבק ןיא תמ םעד טזָאלעגּפָארַא ןיוש טָאה ןעמ

 טימ זיוה סָאד טקרעמַאּב יז ןּבָאה ךעלדנע ,ןעגנַאגעגרעדנַאנּופ ןיֹוש ךיז

 ַאֹּב ;ןיטש ןּבילּבעג גנילצּולּפ ןענעז ןּוא רעטצנעפ ענעגָאלשרַאּפ יד

 יז טָאה ..."עשזָאּב  .ןּבעגעג ּפַאלק ַא קרַאטש ץרַאה סָאד טָאה ןעניליֹוּפ

 לטגיװ-טנװָא סָאד ,ןגיוושעג ןּבָאה רענעמ ייווצ יד ,ןּוטעג למרומ ַא ליטש

 .עגרעטנוא ןּוא רָאטקַאד םנופ ענירעלעּפ עטיירּב יד טעװעדלַאפעג טָאה

 .ייװ ןייג טזָאלעג ךיז יז ןּבָאה ךעלדנע ,ךּוט עשיקרעט טעניליֹוּפ ןּביֹוה

 .סַאג קע ןַא ןיא ןדנואוושרַאפ ןענעז ןּוא רעט

 .ָאה ןופ דנַאר עמַאס ןפיֹוא ןענַאטשג ךעלדנע ןיוש !זיא ןּוז יד ןּוא

 יֹוזַא גָאט ןצנַאג ַא טָאה ,למיה ןֹרעּביא געוו ןטייוו ַא טכַאמעג טָאה יז ,טנָאזיר
 עדנרירּביװ ,עטילגעצ עריא טימ טפול יד ןּוא דרע יד ןכַאטשעגכרּודַא ךיוו

 ץלַא ךיז טימ טּפַאזעגכרּודַא ,םוטעמּוא ןעגנּורדעגנײרַא טָאה יז ;ןלַארטש

 ןּוא טישעצ ךיז ,טלעװ רעצנַאג רעד טימ ךיז טשימעגפיונוצ ,ןעמעלַא ןּוא

 רעכעלטננּוי ַא ןּוא טייקיּביגירפ רעכעלדנעמוא ןַא טימ ,ןּבעגעגעגרעּביא

 :עג ןיא ןּוא עמַאונײא ןַא ,ןגיוצעגקירּוצ ךיז יז טָאה טָא ןּוא תובהלתה

 ּואװ ,למיה קע ןיא ,טײװ ןטרָאד ,עדימ ַא ןּוא עטליקעגּפָא ןַא ןענַאטש

 :עג ןיא יז ;ןקלָאװ רעקיצנייא ןייק טעשזדנַאלּברַאפ טשינ ךיז טָאה סע

 ןװָאזָאר ַא ןיירַא טפול רעד ןיא טפירטעגניײרַא ,עטיור-קיטולּב ַא ןענַאטש

 עלַא רעּביא ןפיירטש עטיור:ךעלסַאלּב ןפרָאװעג ןּוא רעמיש ןקידרעטיצ

 .עגנָא ךיז ןּבָאה ,רעטצנעפ עכנַאמ ,טרָאד ןּוא ָאד זיֹולֹּב ,למיה ןּופ ןטייז

 .ןּוא רעד רעמיש ןטיֹור-קידלָאג ַא טקישעגּוצ ןּוא טרעקַאלפעצ ךיז ,ןדנּוצ

 יד ;ןײשּפָא ןַא טימ טרעפטנעעג ןּבָאה ןרעיֹומ עכנַאמ ;ןּז רעדנעייגרעט

 ;ץנַאלגּפָא ןַא ןפרַאװעגקירוצ ןּבָאה רעכעד עכנַאמ ףיֹוא סעקווָאכַאד עטיֹור

 .רַאפ ,ןלַארטש עטצעל יד ןטלַאהרַאפ ךַאנ ןּבָאה ןציּפש-רעמייּב עכנַאמ
 עיר
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 ,טלעטשענּפָא זייווקיצנייא ךיז טָאה ,זיוה ןקיזָאד םעד ןּופ טנעװ יד ןשיוצ
 רעד זַא ,ןַאד .סטױט א ןיטש ןּבילּבעג ךעל'ונע זיא זיוה סָאד ןּוא
 ,טריװ רעד ןעמּוקעג זיא ,ןדנּואושראפ זיא גנַאלק ועקידעּבעל רעטצעל
 טָאה ךָאנרעד ;טסײל ַא טימ סע ןגָאלשרַאפ ןּוא רעיוט סָאד טלגיררַאפ
 ןופ טכַאמראפ רָאנ ךיז ןּבָאה ייז יװ יוזא ןּוא סנדָאל יד טנעלעגּוצ רע
 זיוה סָאד .רעטערּב טימ ןגָאלשראפ ןסיורד ןּופ ייז רע טָאה ,קיניײװעניא
 יד  ,ןּבָארגאּב יװ ױזַא ןייטש ןּבילּבעג זיא ןּוא ןגיוא יד טכאמראפ טָאה
 .עג ךָאנ זיא למיה רעד שטָאכ ,םעד רעּביא ןפרָאװעגנָא ךיז טָאה טכאנ

 ,ןעגנאגעגרעטנוא ןעװעג טשינ ךָאנ זיא ןּוז יד ןּוא קיטכיל ןעוו

 .עגנייא ןצנַאגניא טעמּכ ןיֹוש ךיוא ךיז טָאה ,טנװַא םנופ ןעמּוקנָא ןטימ
 ךָאנ ןענעז טיילעגנּוי ייווצ זיֹולּב ,לסעג םענעי ןיא גנּוגעװַאּב יד טלעטש

 ,טרעּפמַאעג קרַאטש ךיז ןוא ּפָאלַא ןּוא ףױרַא ןעגנַאגעג טרָאד
  ,רעקשטיגנוי ַא ,רענייא טציהעג ךיז טָאה -- ! ןּביױלגרעּבא !םזיטַאנַאפ --

 ,ּפָאק ןפיוא לשּולעּפַאק קידנור ַא טימ
 םיא טָאה -- ! ןזעוועג זיא סָאד סָאװ ,גָאז ָאט ,םכח ַאזַא טסיּב וד ּביֹוא --

 ,רעטייווצ רעד טקַאהעגרעּביא
 ,טײקרעכיז טימ רעטשרע רעד ןפּורעגסיױא טָאה -- ! זיומ ַא --
 ,טכַאלעצ קיכליה ךיז טָאה רעטייװצ רעד
 ךיז טסעװ ּוד ּבױא ,רעטנזיוט ַא ,רעטרעדנּוה ַא ןּבעג ריד לעװ ךיא --

 ,..טכַאנ ןייא שטָאכ ָאד ןפָאלשוצרעּביא ןגעוורעד
 ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ,לסעג ןּופ קע םניא טכליהעגּפָא ןּבָאה ןעמיטש ערעייז

 ,סַאג רעטייווצ ַא ןיא טײרדעגנײרַא
 :עז סָאװ ,ןשטנעמ יירד ןּופ ןטעוליס יד ץעגרע ןּופ ןענישרע ןענעז ןַאד
 .טייקיטכיזרָאפ רעסיֹורג א טימ יװ ױזַא ,טירש עליטש טימ ןעמּוקעג ןענ
 'סעװש ערעגניי ןייז ,יקסּפיל רָאטקַאד רעשיליוּפ רעד :ןעװעג ןענעז סע
 .ַאכימ ,לּוש:סקלַאפ רעשילוּפ רעד ןּופ רערעל רעד ןּוא ,עגיליֹוּפ ,רעט
 ןעלסקַא יד רעּביא ןפרָאװעגרעּבירַא ןגָארטעג טָאה רָאטקָאד רעד ,קַאיל
 ןסיורג ַא ּפָאק ןפיוא ןּוא ,עגָאט ַא יװ ױזַא ,ענירעלעּפ עצרַאװש עטיירּב ַא
 ; ןדנַאר עסיורג:לעייהעגמּוא טימ ,ןטייז עלַא ןּופ טשטיינקעג ,טּוה-ַאמַאנַאּפ ןסייוו
 ןצרַאװש ןטלעמשרַאפ לסיּבַא ,ןכאפנייא ןַא ןיא ןעגנַאגעג זיא רערעל רעד
 טַאהעג טָאה עניליֹוּפ ;טנַאה ןיא ןגָארטעג רע טָאה טּוה םעד ןּוא גּוצנַא
 םּורַא טעמּכ טליהעגמּורַא יז טָאה סָאװ ,ךוט שיקרעט סיֹורג ַא ךיז ףיוא
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 טַאהעג טָאה יז ןּוא ,ץרַאה ןּוא חומ ריא טשרעהַאּב ךיוא טָאה ,געװ
 ןתעק עֶלָנ ,טכענ ןּוא געט עריא זַא ,ןייזטסּואוװַאּב עכעלמייהמוא סָאד
 טרעּב ושע: ,ןעמונעצ ,טיירדעצ ,טריװרַאפ ןרָאװעג זענעז ןּבעל ריא ןּופ

 ,טרעטנַאלּפעצ ןוא
 ןקילב :מוכש יד טימ טײלגַאּב ,לסעג םענעי ןּופ סיױרַא זיא ןגָאװ רעד

 וּפ ,ןירַא סאג רעטייווצ ַא ןיא טײרדעגנײרַא ךיז ןּוא ,םלוע ןסיורג ַא ןּופ
 יויאב ךיז ןּבָאה רעטצנעפ ע ַא ןיא ,ןשטנעמ סױרַא ןענעז ןריט עלַא
 | טעגעי ןיא ,סַאג רענעי ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ ,השעמ יד ,,,רעמינּפ
 9094 ,ןײרַא טָאטש ןיא ןרָאפעגסיורג טציא זיא ,ּבוטש רענעי ןיא
 ףיל) ילעקגּוט היא טכױהעגנײרַא ןּוא סָאג וצ סאג ןּופ ןעלעמַאּפ ךיז
 ןענגאגעג קיטליגניײלג ןיא ןטמרופ רעד .טָאטש ןופ ןעלקניװ עלַא ןיא

 ל.םוצ טװאורּפעג טשינ ןּוא שטייּב יד טנַאה ןיא ןטלַאהעג ,דרעפ ןּבעג
 ןוה סיפ יד טּפעלשעג לוט טָאה דרעפ סָאד ;ןוט:קסארט ַא ריא טימ
 רעגנעי ןגעװ טסואװעג ךיוא טלָאװ סע יװ ,ּפָאק םעד טזַאלעגּפָארַא ףיש
 :.עג קיגאטגייא ןּבָאה רעדער יד ;טכַארטרַאפ ריא ןגעוװ ךיז ןּוא השעמ
 ןעגע) ס3ה ,ןגָאװ ןכיוא ןכַאז ענרעצליה יד ;רעניײטש יד רעביא טלַאר
 סנייא {סי ןטשעגנָא ,םלסיירטעג ךיז ןּבָאה ,קירטש טימ ןגיוצעגמֹורַא ןעוועג
 רעדגיק יד טימ עסעּפ :עטנרָאצרעד ןּוא ענעדירפוצמוא יװ ,ערעדנַא סגָא
 ןוא .היחל ַא ףיא יװ ,ןטניה ןּופ ןעגנַאגעגכָאנ קידנגייוושליטש ןענעז
 פא ךיז ןּבָאה רעייגכרּוד עלַא ןכלעוו ףיוא ,גוצ רעניילק רעקיזָאד רעד
 טלעק ַא ךיז טימ טריפעגטימ טָאה ,טכַארטַאּב םּוטש םיא ןּוא טלעטשעג
 רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג טפירטעגנײרַא ןענעז עכלעװ ,ןטָאש ַא ןּוא

 ,טָאטש
 ,טגָאב ןעוועג ןיוש זיא טנויֶא רעד ,קירעדינ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ןּוז יד
 עלַא ,קידייל ןצנַאגניא טעמּכ ןעװעג ןיוש זיא לסעג םענעי ןיא זיוה סָאד
 :עגסיֹורַא ךָאג ןבָאה עכנַאמ זיולּב ,ןגױצעגסױרַא ןיוש ךיז ןּבָאה םינכש
 יד ;ףיֹוה ןפיֹוא ןרעמַאק יד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,גרַאװטלַא סָאד ןעמוג
 ןפױא ןעגנַאהעג טקנוּפ זיא סָאװ ,שעװ יד ןעמּונעגּפָארַא ןבָאה רעּביײװ
 ןּבָאה עכנַאמ ,סאג רעדָא ןקּורט ןעװעג זיא יז יצ ,סנייא ץלַא ,םעדיוּב
 ,ןגיטש ןיא ןייטש טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,תופוע יד ןגָארטעגקעװַא ךָאנ
 ןּבעל ןטימ טּפינקרַאפ ןעװעג ןיא סָאװ ןּוא טּבעלעג טָאה סָאװ ,ץלַא
 טּפַאלקעג טָאה סָאװ ,סלוּפ רעד ,ןענַאד ןּופ ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא זיא

 .טעאסאישייוי=

 זי זר
;1 
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 טָאה יז ;זיוהרעטלע ריא ןּופ טַאהעג ךָאנ יז טָאה ּפעטנעמולּב עקיזַאד

 .ַאֹּב א סעּפע ןּופ ,ןעװעג גנּוי ץנַאג ךָאנ זיא יז ןעװ ,לָאמַא ןעמיוקַאּב יז

 ;ןרָאא עשלדיימ עריא ןּופ תודע ןעװעג ןענעז ייז ,ןירעגטרעג רעטנַאק
 ךיוא בּוטש ןיא ןַאמ ריא וצ טגנערּבעגנײרַא יז טָאה ,ךיז טימ ןעמַאזוצ

 :יטש ריא ןּופ לייט ןסיורג ַא טּכַאזעגנײא ןּבָאה עכלעװ ,ּפעטנעמולּב יד

 םעד טימ ןעמַאטש עגיילק ערעיײז ,טייקנּבעגעגרעּביא רעשידניק ,רטל

 :עצ טלכײמשעגסױרַא ןּבָאה סע ןכלעװ ןשיװצ ןּופ ,רעטעלּבעג םענירג

 :רעּבירַא ןּבָאה ןּוא ןטקַאװעצ ךיוה ןעוועג ןענעז ,ךעלקעלג עטיור עטילב

 יז יבצה סָאװ ,רעדניק יד ןּופ ךעלּפעק עניילק יד רעּביא טגייטשעג
 ,ןגָארטעג

 .עז ןהׂשנמ טימ לאוי בר .טֹרָא ןּופ טרירעג ןגָאװ רעד ךיז טָאה ןעלדנצ

 ןּוא הריד עיינ יד ןקוקַאּב ,רעירפ עלייוו ַא טימ ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש ןענ

 ,לּבעמ סָאד ןלעטשעצ טרָאד טעװ ןעמ ױזַא יװ ,סיוא:רעירפ ןענעכערגב

 טַאהעג טָאה עסעּפ ,ןטניה ןּופ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז רעדניק יד טימ עסעּפ

 :רוקעגנייא יװ ױזַא ןעװעג זיא יז ,ךּוט ַא טימ ּפָאק םעד טלקיוועגמורג

 .עדנַא רעד ךָאנ ענייא לענש ּוצ ןעמּוקעג ןענעז ןשינעעשעג יד ,טעשט

 טשינ ךיז טָאה יז ;רָאװריװ ַא סעּפע ןיא ןעװעג יא יז זַא יזַא ,רער

 טנעקעג טשינ טָאה יז ,ןעקנַאדעג ענעגייא יד ןיא ןעלקיװרעדנַאנּופ טנעקעג

 טייצ רעצרּױק ַא טימ ,םעלַא םעד ןּופ גנַאהנעמַאזּוצ םעד ןפײרגַאּב יונעג

 ,ןגָאװ ןפיוא ריא רַאפ טריפ ןעמ עכלעוו ,ןכַאז עקיזָאד יד ךָאנ ןענעז רעירכ

 ןּוא שיט ,קנעש ,ןטעּב ןעוועג ןענעז סָאד ,רדס ןסיװעג ַא ןיא ןענַאטשעג

 :רַאעגנייא:טּוג ַא ןיא יװ ןעגנַאגעגמורַא זיא יז עכלעװ ןשיוװצ ,ךעלקנעב

 ןרעכיז ַא טימ ןעגנַאגעג ךיז ןּוא ,ןּבַאגפיוא עריא טליפרעד ,הכולמ רעטנד
 ,טגילעצ ,ןעמּונעצ ץלַא זיא טָא ןּוא קעװצ ןרעכיז ַא סעּפע וצ טירש
 ,ןגָאװ ןפיוא קילּב ַא קידנפרַאװ ןּוא .ןפרָאװעגרעדנַאנופ ןּוא טיירדעצ
 ןעמּונעגמּורַא רעטסעפ ךָאנ ךיז טַאה יז ,ןצרַאה םַאּב טמעלקרַאפ ןעסעפ טָאה

 טָאה יז .ךיז םּורַא טלעק ַא טריּפשרעד טָאה ןּוא ּפָאק ןרעּביא ךּוט סָאד

 ןריולרַאפ ךיז טָאה יז זַא ,טלימרעד טָאה יז ,עניור ַא סעּפע ןעעזרעד
 רעד טרָאפ ןיהּואװ ,ןּבעל ןקירעהַאזיּב ריא ןּופ ןגעטש עקיור יד ןיא
 ףיוא טלקַאװעג ךיז טָאה עסעּפ ;ןלעטשּפָא ךיז רע טעװ ּואװ ןּוא ןגָאװ

 ,טפַאשטריװ ריא טשרעהַאּב טָאה סָאװ ,שַאמשימ רעד םורָאװ ,סיפ יד

 ןדמערפ ַא סעּפע ףיוא יז ןסיוטשעגסיורא ןוא ּבּוטש ריא ןפרָאװעגרעדנַאנופ
4 
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 ,סעצעּבּי יד סא ךיז טּוט !ןכַאז יד ןגָארטסױרַא שרעּביל טפלעה
 !טשינ טייטש

 ןפיוא טּפַאכעגפיױרא לייוװרעד ךיז ןּבָאה רעדניק הרבה ַא יװ ױזַא ןּוא
 ; ןאמרּופ םּוצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ,ןגָאװ

 !םיצקש יד ,ןויײװ ָאד ייז לעװ ךיא !שטייּב יד רעהַא רָאנ טיג --
 ערענעלק יד ,טעּברַא רעד ּוצ טיירג ןענופעג ךיז ןּבָאה טנעה רעקילדנעצ
 ןעמ טָאה ערעסערג יד ,רעטצנעפ יד ךרּוד טגנַאלרעד ןעמ טָאה ןכַאז
 ןטימ ןרָאװעג טּפעלשעגטימ זיא השנמ ,ריט רעד ךרּוד ןגָארטעגסױרַא
 ןּוא ןַאמרּופ רעד ,ערעדנַא טימ ךיילגּוצ טעּברַאעגטימ טָאה רע ,םָארטש
 טגײלעגרעדנַאנופ ןּוא ןגָאװ ןפיוא עטציװשרַאפ ןענַאטשעג ןענעז לאוי ּבר
 ןּוא טקישעג רעייז רַאפ ןזיװעגסױרַא לאוי ּבר ךיז טָאה ייּברעד ,ןכַאז יד
 ןגָאװ רעד שטָאכ זַא ,טלעטשעצ קיצנוק ױזַא ץלַא טָאה רע ,טנכערַאּב
 ,םעלַא רַאפ ץַאלּפ ןעװעג ןיא ךָאד ,סיורג קירעּביא ןעװעג טשינ זיא
 .טעּב קעּפ עסיורג יײװצ ןשיװצ טסַאפעגנײרַא רע טָאה לגיּפש.טנַאװ םעד
 ד ,ןכערּבעצ ןּופ טרעכיזרַאפ טעמּכ ןעװעג זיא רע זַא ױזַא ,דנַאװעג
 טגײלעגנײרַא טקישעג רעייז רע טָאה סעפעג ענעײלעצרָאּפ ןּוא ענרעזעלג
 :עלעג רעכיז ,ךייוו ַא ןּבָאה ןלָאז ייז ידֹּכ ,םישוּבלמ ןּוא שעוװ יד ןשיװצ
 .נַאג טגיילעגפיורא ,הצע ןייז טױל ,ןעמ טָאה קנאש :רעדיילק יד ,רעג
 .גײרַא ,דנַאװעגטעּב קעּפ יד רעּביא ,טיירּב רעד ןיא ,ןגָאװ ןפיוא טייהרעצ
 ,לפעל ,ןעלסיש ,ּפעט קינײװעניא טגײלעגנײרַא ,ןריט יד וליפא טצעזעג
 .יזָאד יד ןּבָאה ךַאנרעױזַא ,ןסָאלשרַאפ קנַאש יד ןּוא ,םילּכ עגרעכעלּב
 םעד ,ןגָאװ ןפיוא ץַאלּפ ןרעדנּוזַאּב ןייק ןעמונרַאפ טשינ ןטייקיניילק עק
 סיפ יד טימ ,קנַאש רעד רעּביא טלעטשעג ןעמ טָאה שיט:רעדיינש ןסיורג
 ןלּוטש יד רַאפ ץַאלּפ ןעװעג ןיא סיפ ריפ יד ןשיװצ זַא ױזַא ,ףױרַא
 ןעמ טָאה ןטעּב יד ןּופ ןטסייל יד ןּוא טנעװ יד ,ןכַאז ערעדנַא ךָאנ ןּוא
 סהשנמ ,ךייה רעד ןיא ףױרַא ,ןגָאװ םנּופ ןעלקניװ יד ןיא טלעטשעצ
 טָאה סנייא ,ןגָארט ּוצ סעּפע ,דעי ןּבעגעג ךיוא ןעמ טָאה רעדניק ריפ
 ײװַצ עקירעּביא יד ןּוא ,ּפמָאל ַא ערעדנַא סָאד ,קיניישט א טּפעלשעג
 ףיז טָאה יז שטָאכ ,עסעּפ ,ּפָאטנעמולּב ןסיורג ַא סעדעי ןטלַאהעג ןּבָאה

 זַא ,ךָאד ,הנותה רעדמערפ ַא ףױא יװ ,םעלַא םעד ןשיװצ טײרדעגמּורַא
 סָאד יז טָאה ,ןגָאװ ןפיוא ּפעטנעמּולּב יד ןלעטשפיורַא ןעגנַאגעג זיא'מ
 .יד .ןרעװ עילַאק טשינ ןלָאז יז ,טַאהעג א"ומ טָאה יז .טזָאלרעד טשינ
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 ךעלקיטש יד ןדיינשּוצ טגעלפ השנמ ןכלעװ ףיוא ,שיט:רעדיינש ןסיורג
 ,ףױרַא סיפ יד טימ ,רעטייווצ רעד ףיוא ענייא טלעטשעג ייז טָאה רע .טעּברַא
 יװ ,ןעזעגסיוא ןּבָאה ןלּוטש עקיזָאד יד ןּוא .סנעלנ} יד טימ ןטכ ,ל רַאפ
 .קניװ עלַא ןּופ ךיז ןפָאלעגנעמַאזּוצ ,סַאּפש ןרל'װ ַא ןיא ,ןטלָאװ ייז
 ןַא סעּפע ןּבױא ןריפ ּוצ ידֹּכ ,שיט ןפיוא ןעגנּורּפשעגפױרַא וּוא ןעל

 ,ץנַאט ןכעלגעוואּבמוא
 ;טנַאמרעד סעּפע ןָא לאוי ּבר ךיז טָאה גנילצולּפ רָאנ
 -- ןייֵלַא ךיז ּוצ יװ ,ןּוטעג:גָאז ַא רע טָאה -- !הריד ַא ןּופ סייוו'כ --

 ! הריד ַא ןּופ סייו'כ יװ ,טרָאװ ןיימ ףיוא
 סַאג ןיא ןזָאל ּוצ ךיז ידּכ ,עצעּבּוי יד ןּוטעגנָא קירּוצ ךיז טָאה רע ןוא
 ,ּוצ טייג ץלא יצ ,טקּוקעגמּורַא ךָאנ ךיז רע טָאה ןײגקעװַא ןרַאפ ,ןײרַא

 ןייז ּוצ רעהעג'ס יו
 .מּורַא טשינ ךיוא ךיז טפרַאד -- טגָאזעג רע טָאה -- ,השנמ ,ריא ןּוא --
 ןּוא ,ןּוט סעּפע טפלעה ,טנַאה ַא ּוצ טגייל ! רעטרעטָאקעגּפָא ןא ןעיירד
 ןלעװ יז !עדמערפ ףיוא זיולּב טשינ ךיוא ךיז טזָאלרַאפ ,עסעּפ ,ריא

 ,ןדָאש ַא ,הלילה ,ןכַאמ ךָאנ ךייא
 ,ןיירא סָאג ןיא קעװַא זיא רע ןּוא
 טקידיײלרע טָאה רע .קירּוצ ןעועג ןיוש רע ןיא רעטעּפש העש ייווצ טימ
 .עגּפָא ,םייה רעד ןיא ןטערטעגּפָא טָאה רע .לָאמַא טימ ןכַאז קיצעּביז
 טלעטשַאּב ןּוא ּבלעװעג ןיא ךיז ַאֹּב םינוק עכעלטע לייװרעד טקיטרַאפ
 .ערָא סהשנמ רַאפ ןקישניהַא ןּוא ּפּוז לסיּב ַא ןכָאקּפָא לָאז יז ,ּביװ םַאּב
 רע ;ןסעגעגמּוא גָאט ןצנַאג ַא םּורַא ןעיג סָאװ ,ךעּבענ ךעלרעדניקנעעמ
 ןיא ,לסעג ןפרָאװרַאפ ַא ןיא ץעגרע ,הריד ַא ןהשנמ רַאפ ןעגנּודעג טָאה
 .גידַאּב ּוצ ךיז ןסעגרַאפ טשינ רע טָאה םעד ץּוח .טָאטש קע ןטייווצ ַא
 רעירפ טשינ זיא רע ןכלעװ ןּופ ,ןַאמרּופ ַא טימ סגעװ ןייא ןיא ןעג
 יּוצ יא ןוא ןגָאװ ןּוא דרעפ טנַאּפשעגנײא טָאה רע זיּב ,ןטערטעגקעװַא
 ןפַאז יד ןריפּוצרעּביא ךיילג ידּכ ,ןהשנמ ּוצ ןרָאפעגניהַא םיא טימ ןעמַאז

 .ןיירא הריד רעיינ רעד ןיא
 ײטשעג סָאד זיא ,רעטצנעפ סהשנמ רַאפ ןרָאפרַאפ זיא ןגָאװ רעד זַא
 בר רָאנ ,סיורג ןעלקערש ןרָאװעג רעדיװ לָאמַאטימ םּורַא ןּוא םּורַא

 ,טזָאלרעד טשינ סָאד טָאה לאוי
 | ןפָארטעג ייז טָאה קילג ַא -- ןגירשעג רע טָאה -- ! ייז ףיוא הנּותח ַא --
 וי =

 יי
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 ,ןעמעלַא טנָאמרעד ןּוא ענטס עמייהעג ַא טרירעגנָא טָאה "טכַאנ , טרָגגוי
 ךיז ןּבָאה עכנַאמ .ןּוט סעּפע ךיוא רָאנ ,ןקּוק זיולב טשינ ףרצד'מ זַא
 יד ןקַאּפ ןפלעה ּוצ ידּכ ,ןּבילּבעג ןענעז ערעדנַא ,ןייגעצ ּוצ ןציױהעגנָא
 םעד ןגיוצעגּוצ רעטסעפ ,עצעּבּוי יד ןּוטעגסיוא ךיז טַאה לאוי בר ,ןכאז
 רע .רערעדנַא רעד ןיא טנַאה ןייא ןּוטעג-ּבייר ַא ןּוא ןזיוה יד םורַא קעסַאּפ
 .עג ןעװעג זיא דרָאּב עגנַאל יד ;ןרָאי יד ןיא דיי ַא ןעװעג ןיוש זיא
 רעד ןּוא ,ךעלטיור ןעװעג זיא זָאנ עקיד יד ,ץרַאװש ןּוא סייו ןטכָאלפ
 :ניושעג רעד טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע רָאנ ; רעטכייפ ַא -- קילּב
 עגנַאל ןייק טכַאמעג טשינ טָאה רע ,ןגנּוי ַא ןּופ טײקיטסַאה ןּוא טייקיד

 סנױזַא זיא ָאד סָאװ ,טקוקעגמּורַא ךיז טָאה רערעדנא ןַא רעדייא ; תויה
 ןצנַאג ַא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןפרָאװעגּפָארַא טַאהעג ןיוש רע טאה ,ןּוט ּוצ
 טלקיװעגמּורַא ,ינק יד ףיוא ךיז טזָאלעגפַארַא ,סנשיק טימ ןקעד סיוטש

 :רעד .קַאּפ ןסיורג ַא ןּופרעד טכַאמעג ןּוא ךעלייל ַא טימ דנַאװענטעב סָאד
 קנַאש.רעדיײלק רעד ןּבענ ךָאנ טייטש דיי ַא רענייא זַא ,קידנעעז ,ךָאנ
 -ףּור ַא רע סָאה ,ןכאז יד ןענַאד ןּופ ןעמענּוצסױרַא ױזַא יװ ,טכַארט ןּוא

 : ןּוטעג :
 קנַאש רעד ּוצ ןּוא ,טעּב עטייווצ סָאד טמענעצ ןּוא ריא טייג ! ןלטּב --

 !ךימ ּוצ טזָאל
 :סױרַא ןעוװעג קנַאש רעד ןּופ ןריט עדייּב ןיוש ןענעז עלייוו רעצרול ַא ןיא
 ןעװעג ןענעז ןטנּוא ןופ רעדעלפּוש יד ןּוא סעסַאיװַאז יד ןּופ ןעמּונעג
 םישּוּבלמ יד קיניײװעניא ןּופ ןעמּונעגסױרַא טָאה לאוי בר ,טשטירעגסױרַא

 .עגסיױא טָאה רע סעכלעװ ,ךעלייל סיורג ַא ףױא ייז טגיילגכיוא ןּוא
 ןייז ןקידנע טנָאקעג טשינ טָאה רע רָאנ ,עגָאלדַאּפ רעד ףיוא טיירטש
 ןֹוא רעּביאננעקַא ןענַאטשעג ןענעז ןױשרַאּפ ייװצ :טרעטשעגמּוא ךאז

 .קָאה םנּופ לגיּפש:טנַאװ םעד 'ןעמּונענּפָארַא
 ריא -- .ןגירשעגסיוא לאוי בר טָאה -- !ּוצ ךימ טזָאל !ּוצ ךימ טזָאל --

 ! ןכעוּבעצ טעװ
 טימ םיא טָאה ןּוא לגיּפש םעד םולשּב ןעמענּפָארַא ןפלָאהעג טָאה רע
 םיא רַאפ זיא ייּברעד .לקניװ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא טייקיטכיזרָאּפ סיורו
 רעד ,ּבּוטש ןטימ ןיא ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,לּוטש ַא גנּורעטש ַא ןעוועג
 ןטימ טקיטר?2פעגּפָא ךיז טָאה רע 'װ םעדכָאנ ,לאוי בר טָאה רעּב

 םעד ףיוא טלעטשעגפיורַא ייז ןּוא ןלּוטש עֶלָג ןעמונעגנעמאזוצ ,לגיּפש
 םעווומואגני



24 
 *ק צי נ טי שז ,? .ה

6 

 ץטטס ןיא ןעװעג טעּברַא יד ןיוש זיא םינכש עקירעּביא יד ַאּב שטָאכ
 ?קנײרַא ,לאוי ּבר טשרע ,ןרָאװעג ןּוטעג טשינרָאג ָאד ךָאנ זיא ,ןערּב
 ן} סעּכע ךַאז רעד ןיא ןעגערּבנירא טװאּורּפעג סָאה ,ָאד קידנעמ

 ,גנּורעדנע 1
 ךָאנ -- ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- !רָאיטּוג ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --
 טפַאש {ןעמ טקּוק סָאװ ?ןעמ טייטש סָאװ ?השעמ יד טרעהעג טשינ

 !ןכאז יד ןקַאּפ טפלעה !הריד ַא שרעּביל
 ,ןבירטעגרעדנַאנופ םּוׁשּפ םלוע םעד טָאה רע ןּוא
 --- טגָאזעג רע טָאה -- ףוס ןייק ןעלעג טשינ ץלא טעװ ייטשעג סָאד ּביוא --
 ןעמ רעדייא ןּוא ,רעגײזַא ףלע ןיוש זיא טָא !ור ןּוו ןעמּוק טשינ ןעמ טעװ
 .טָאטש טייז רענעי ףיוא ןייז גָאט רעד ןיוש טעװ ,ןקּוקמּורַא ךיז טעװ
 ָאד ךָאנ ןלָאז דניזעג-זיוה ןײז טימ השנמ זַא ,עלַא עקַאט ןליװ יצ

 זטכַאנ ַא ,הלילח ,ןּביילּב
 עלַא ;טקיטעזעג ןעװעג טשינ ךָאנ ּוליפַא זיא םלוע ןּופ טייקירעגיינ יד
 עצנַאג יד ןגיוא יד טימ ןעגנּולשרַאפ ןּוא טײרדעגמורַא ָאד ךיז ןּבָאה
 ,גנוטיידאּב עמייהעג ַא טַאהעג טציא טָאה ךַאז עדעי רעכלעוו ןיא ,ּבּוטש
 ,רעש:רעדינש עסיורג סהשנמ ןײרַא טנַאה ןיא ןעמונעג ןּבָאה ןשטנעמ
 טנָאקעג טלָאװ ךאז עטיוט עקיזָאד יד יװ ,רעגניפ יד ןשיװצ יז םיירדעג
 יד ןָא ןעגנַאהעגנָא ךיז ןּבָאה ןקילּב יד ; ןלייצרעד ןּוא ןגָאזסױא סעּפע
 סנשיק ענעפרַאװעצ טימ ,טעּבעגפיוא טשינ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןטעּב
 .טכַארטעג ןּוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רענייא ; ךעלייל ןטרַאשעצ ַא ןּוא
 ,בילא:קחצי ּבר ןופ דליּב ןקיצנַאלג םעד רעּביא גניטכַארט עמּוטש ַא
 עקיטייז טימ טריּפשעגכָאנ ןּבָאה עלַא ,דָאמָאק ןרעּביא ןעגנָאהעג זיא סָאװ
 ןעועג ןענעז סָאװ ,ןגיוא ענעקנוזעגנייא עריא טכַארטַאג ,ןעסעּפ ןקילּב
 סעּפע ןדנר טװאּורּפעג ןּבָאה עכנַאמ ,,,ןדנאר עכעליולּב סימ} טלגנירעגמודַא
 טימ ,ענעסימשעגּפָא יװ ,ןעגנַאגעגמּורַא ןענעז עכלעװ ,רעדניק יד טימ
 טנעװ ריפ יד ןשיװצ .ןגיוא ענעקָארשעצ טימ ןּוא ךעלמינּפ עקירעיורט
 .ןייק ךעלטנגייא זיא'ס רעכלעװ ןיא ,ּבוטש רעכַאפניא רעקיזָאד רעד ןּופ
 סָאװ ,סעכלעז ַא ךס ַא ןעװעג טרָאפ זיא ,ןעוװעג טשינ סרעדנּוזַאּב םּוש
 ער ייז טשױרַאּב ןּוא טמיורעגנייא ייז סעּפע ,ןשטנעמ יד ןגיוצעגוצ טָאה

 ,ןעגנּועז עשיטסימ טימ ןעקנַאדעג
 ס ד ;גנּוקריװ ַא טגהעג טָאה רָאפסױרַא רעשיגרענע סלאוי ּבר רָאנ

 יי
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 +קעװַא זיא קינשזַארטס רעד ,ןלַאפעגּפָארַא לסיב ַא ךיז אֹּב זיא לאוי בר

 -טנַאמּוא ןייטש עליו ַא ןּבילּבעג זיא לאוי ּבר ןּוא ּואװשרעדנַא ןעגנַאנעג

 ּוצ טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה ןּוא ןעמּוקעג ךיז:ּוצ ךיג זיא רע רָאנ ,ןסָאלש

 ,הריד רעיינ ַא חוּכמ סעּפע טלַאה רע יװ ,ןרעװ רָאװעג ,ןהשנמ

/1 

 עסיורג ַא ןעװעג לסעג ןיא זיא םינכש יד ןּופ ךיז ןעיצסױרַא םַאׂשאִ

 ַאֹב ןפלָאהעגּוצ טָאה טָאטש עּבלאה ַא טעמּכ ,למוט ַא ןּוא גנוגעוואב 4

 ןלָאז ןדיי זַא ,ןזָאלרעד טשינ ,ןלייאּוצ טפרַאדעג טָאה'מ .טעּברַא רעד

 ןקידנערַאפ טפרַאדעג טָאה'מ .זיוה ןקיזָאד םעד ןיא ןקיטכענרעּביא ךָאנ

 ןרזחרעּביא ךיז טעװ רעמָאט ;טנװָא רעד ןלַאפּוצ טעוו'ס רעדייא ,ץלַא

 עקידייל ןּביײלּב שטָאכ ןלָאז ,עקידרעירפ יד יװ ,טכַאנ עכעלקערש ַאזַא

 יּפָא תֹוחוּכ ערעטצניפ יד טשינ ןלָאז ןּוא ,רעטצנעפ ענעגָאלשרַאפ ,ןּבּוטש

 .ןשטנעמ עקידעּבעל ןשיװצ יײרעליּפש עסּואימ רעייז ןליּפש

 ןּופ לּבעמ ןגָארטעגסױרַא טָאה'מ ,ןפָא ןעוועג ןענעז רעטצנעפ ןּוא ריט

 דניוװשעג רעד ףיֹוא טשינ טָאה םינכש יד ןּופ רענייא ּבױא ,ןטייז עלַא

 ,ןשטנעמ עטּוג ןענופעג ןיוש ךיז ןּבָאה ,הריד א ץעגרע ןעמּוקַאּב טנָאקעג

 רעײז ןּופ לקניװ ַא טכַאמעג ירפ ןּבָאה סָאװ ,םיבורק רעדָא עטנַאקַאּב

 ןּבָאה עלַא .סיורג ןעוװעג זיא טָאטש ןיא סערעטניא רעד ,ּבּוטש רענעגייא

 -עג יד ןפלעה ּוצ טיירג ןעוועג זיא רעדעי ,ליפעגטימ רעייז ןזיװעגפױרַא

 ַאֹּב ןזיװעגסױרַא ןּבָאה ןטסירק ּוליפַא ,ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ענעטיל

 זיא קילגמוא סָאד ,דילטימ ןּוא טײקיצרַאהטּוג רעדנּוזַאּב ַא ךַאז רעד

 ןרָאװעג זיא ןּוא זיֹוה םענעי ןּופ ןצענערג עגנע יד ןּופ סיֹורַא

 ,זיֹוה םענעי רעּביא ןעגנָאהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לרוג רעד ,ךַאז:טָאטש ַא

 ןּבָאה עלַא ; רעזייה ערעדנַא עלַא רעּביא ךיוא ןטָאש ַא |ןפרָאװעגנָא טָאה

 עקיזָאד סָאד ןּבילקעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טנַאה עמייהעג יד זַא ,טליפעג

 ןיא ןפערטניירַא טנָאקעג ךיוא טָאה ,ךעלציּפש עריא ןּוטּוצּפָא ףיוא טרָא

 ינּוא ,טרעדירּברַאפ טליפעג ךיז ןּבָאה עלַא ;טרָא ןרעדנַא זיא סע ןכלעוו

 .ּפעק ערעייז רעּביא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,גנוָארד רעד רעט
 ,רעּבירעד ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעג לּופ ןעוועג ,רעירפ יװ ,זיא ּבּוטש סהשנמ
 טי
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 .רעּביא לָאמ ייװצ יקַאט טָאה ליצעג בר ןּוא ,רשּכ עקַאט ,השנמ ,ּונ ---

 ?בר רעד טגָאזעג טָאה סָאװ ןּוא ...ַאה ,ַאה ? ןעעזעג

 ײז ,םינכש עלַא ןגָאז ןסייהעג טָאה ןּוא ,ןעיצסױרַא .ןסייהעג טָאה רע --

 טרוחעגרעּביא ,רעגייז ַא יװ ױזַא ,השנמ טָאה -- ןעיצסױרַא ךיוא ךיז ןלָאז

 ,ענעגייא סָאד לָאמַא רעדיוװ

 --.ןָאטעג:גנּורּפש ַא שזַא לאוי ּבר טָאה -- ?טגָאזעג ךיא ּבָאה סָאװ ,ּונ --

 טקנעדעג ריא ? טרעהעג עלַא טָאה ריא ,םּורַא ָאד טייטש סָאװ ,עלַא טגָאז

 ?רעטרעװ עניימ עלַא

 .טסיירד יד ןעמּונעג ךיז טָאה רע זַא ,טמיורעגפיוא יֹוזַא ןעוועג זיא רע ןּוא

 : ןעגנַאגעגײּברַאפ טקנוּפ זיא סָאװ ,קינשזַארטס ַא ּוצ ךיז ןדנעוו ּוצ טייק

 זטגָאזעג טָאה ןיּבַאר רעד סָאװ ,קּילװַאּפ עינַאּפ ,טרעהעג טָאה ריא --

 ןשיװצ ןָאה ַא יװ ,םלוע ןשיװצ טײרדעגמּורַא ךיז טָאה רעכלעוו ,קוילװַאּפ

 :קילּב ןגנערטש ַא טימ ןלאיחי ּבר ןטסָאמענּפָא טָאה ,רעניה

 לעװ'כ -- טרעפטנעעג רע טָאה --!ןיּבַאר א ןּבעג ָאד ךייא לעװ'כ --

 !ןײרַא עזָאק ןיא ןעמענ דלַאּב ךייא

 ןּוא טּומ םעד ןריולרַאפ טשינ טָאה רע רָאנ ,ןרָאװעג סַאלּב זיא לאוי בר

 .דיײר עטּוג טימ קינשזַארטס םעד ןעמעננייא טוװאּורּפעג טָאה

 רע טָאה -- ..,ירפרעדניא תּבש ,קּוילװַאּפ עינַאּפ ,ןעמּוקנײרַא טעװ ריא ---

 ַא ןייטש ּבָאה'כ -- ןּפיל יד ףיױא לכיימש ןקיצרַאהּביל ַא טימ טגָאזעג

 יעג ,סקידעקעמש ַא ,ןפנָארּב לסיּב רעייט ַא ,ןפנָארּב לסיּב ךעלרעדנּואוו

 ַא טימ ןטרַאװפױא טעװ ּבייװ'ס ןּוא ...ץכעלָאש-ןצנַארעמָאּפ ףיוא טלעטש

 .אסעקנישזָאר טימ ןכּוק ןשירפ לקיטש

 יעג םעוט סטעטש טָאה קינשזַארטס רעד עכלעװ ,םילכאמ עקיזָאד יד רָאנ

 ,רעּבױצ רעייז םיא רַאפ ןריולרַאפ טציא ןּבָאה ,רעזייה עשידיי ןיא ןעוו

 םיא טָאה ץרַאה סָאד ;למּוט ןצנַאג םנופ ןדירפּוצמּוא ןעװעג זיא רע

 ,סָארדרַאפ טָאה םיא רָאנ ,םלֹוע םעד ןגָאיעצ טזָאלרעד טשינ ּולֹיפַא

 .טרַאװנגעג ןייז ןיא טּבױלרעד ליפוזַא ךיז ןּבָאה טייל יד סָאװ

 ךיז קידנדנעװ ,ןלאוי ּבר ףיוא ןגירשעגנָא רע טָאה -- ! ליטש גייווש --

 יד ףױא ןעמוק רעמ טשינ רימ טסלָאז ןּוא -- "ּוד, ףיוא םיא ּוצ ןיוש

 ! ןגיוא
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 .עּפיל עטיור סיוא ,טגָאזעג סנייטש'מ ,עסעּפ ןּוא ,דרַאּב ַא טימ דיי ַא ןיוש
 ןצנוק ןָא ,סענעדיי עלַא יװ ענעדיי ַא ,ךעלעגייא עצרַאװש סיוא ,ךעל

 {הלּודג יד זיא סָאװ ?סָאװ סייו'כ סָאד ָאד זיא סָאװ ָאט
 :דוס ןיא יװ קידנעמיורנייא ,ןּבעגעגּוצ טָאה רע ןוא
 םעד ןיא ,רעייז ךייא טעּב'כ .,.עגּושמ טשינ זיא י"שר : ןדיי ןגָאז יו --
 רימ טלָאז ריא ,סָאװרַאפ ָאט -- ,ןדיי ךָאנ ךָאד ןעניואוו .זיוה םענעגייא
 בוא ,אּרדַא ,טגָאז זַאה -- ןהשנמ ּוצ ןפָארטעגּוצ דָארג סע טָאה ,ןּבעל

 ..שרפמ רימ טייז ,סָאד ָאי טיײטשרַאפ רִיא
 ,ןגיושעג ףיט ןּבָאה םּורַא עלַא
 ירֲא ןיק סױרַא טשינ רע טזָאל ,טעּברַא טָאה'ר זַא ,ןגעווטסעדנּופ --
 .םיטש רעטסיירדמּוא ןַא טימ ,רענייא ןפורעגנַא ךעלדנע ךיז טָאה -- ,,,ןַאמ

 .הנשה-שאר ןיא -- לאוי בר טרעזייּבעגנַא ךיז טָאה -- !טיײג ,ןיוש טייג --

 --,הבושּת :טייג טשרעוצ ..,הקדצו הלפתו הבּושּתו :טייטש ןענעװַאד ןקיד
 .ןּוט הבּוׁשּת רע לָאז ,ןצרַאה ןפיוא סעּפע ,הלילח ,שטנעמ ַא טָאה רעמָאט
 'גֲאט ןיא לָאמ יירד ןענעװַאד ּוצ ביּוחמ זיא דיי א--,הלפּת : טייג ךָאנרעד

 :הלימּת עטרעפ ַא ךָאנ בוטיםוי ןוא תּבש ןּוא בירעמ ןּוא החנמ ,תירחש
 ריא ...חקדצּו ;טײטש ,טצעל רעטּוג רעד ףיוא ,ףוס םּוצ טשרע ןּוא ,ףסומ

 ,..ֿביוא טנייה 4 טיײטשרַאפ
 ,םלוע ןצנַאג םעד ןּופ ,קנאדעג ןייז טקידנערעד טשינ טָאה לאוי ּבר רָאנ

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעװעג רע זיא ,םיא םּורַא ןענַאטשעג זיא סָאװ

 ,סומשעג א ןּוא גנַארדעג א סעּפע סנטייוװ ןּופ טקרעמַאּב |

 ,ןוטעגיפאכ א לאוי בר ךיז טָאה -- ?השנמ ןָא טרָאד טשינ טמּוק יצ --

 הנחמ ַא ךיז טיירפילעצ'ס יװ ױזַא ,טײרּפשעצ ךיז טָאה לדער עצנַאג סָאד
 .ַאּב טָאה רע ,םלוע ןכיורג ַא ןּופ טײלגַאּב ,ןעמּוקעגנָא זיא השנמ ,ןעניּב
 םּורָחֹה ,ןטייז עלַא ףױא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןּוא טנעה יד טימ טגעוו
 .רַאפ םיא ןּוא ןגָארּפ טימ טישַאּב םיא יעמ טָאה םּורַא ןּוא םּורַא ןופ
 ץנעגייא סָאד טלייצרעד לָאמ רַאּפַא ןיוש טָאה רע .געװ םעד טלעטש
 .ץגּוצ ןענעז סע םּורָאװ ,יינספיוא ןּבײהנָא טזומעג עליו עדעי טָאה ןּוא
 ,ןעמעלַא ךרּוד ךיז קידנּפּוטשכרּודַא ,לאֹוי ּבר .ןשטנעמ עיינ ץלַא ןעמוק

 ,סעּפַאלק עדייּב ַאּב טּפַאכעגנָא טיא טָאה
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 ןּביֹוא ..,קיטכיר זיא אמתסמ ,,,לכש רעזנּוא טימ ןדערנײרַא ָאד ,ןשז נעמ
 רימָאל ָאט ,דייר ּוצ ָאי ןיֹוש טמּוקיס בוא ,רָאנ ..,גנּונעכער ןעמ טלַאה
 ןעמּוק ירפרעדניא עלַא טשינ עקַאט שטנעמ ַא לָאז סָאװרַאפ : ןרַאנ טשינ ךיז
 תארי המכח תישאר, רעד ,זיא סָאװ ? ןענעװַאד םּוצ ןיירַא שרדמ:תיּב ןיא

  טרעהעגפיוא ןיוש טָאה "'ה
 : ןרעטסילפ ןעמּונעג רע טָאה ,ענימ עטסנרע ןַא קידנכַאמ ןּוא
 ןּוא ..הנותח רעד רַאפ ןּופ ןהשנמ עלַא יאדוא ךָאד טקנעדעג ריא --
 ,ךָאד ריא טסייװ ,אלימ ...? ןָאנ ךיֹוא יאדוא ךָאד ריא טקנעדעג ןעסעּפ
 רימ ןּבָאה םעד ףיוא !סָאװ זיא ,ּונ .,,לדיימ ןייש ַא ןעוועג זיא יז זַא
 טָאג ,ןענעז ךעלדיימ עשידיי עלַא ..,הואנו ינא הרוחש :קוסּפ םעד ךָאד
 םעד סעּפע ךיוא ךָאד רימ ןסייוװ םעד ץּוח ...רעדניק ענייש ,ןעקנַאד ּוצ
 יד רָאנ ,ןדעררעּביא טשינ ּוליפַא ָאד ליו'כ ,.."יפויה ?בהו ןחה רקש,
 ,עּביל ...ןייפ טשינרָאג ,עפ ...טריפעגפיוא ןייפ טשינ ךיז ןּבָאה טייל ייווצ

 ? רעדניק עשידיי ּוצ ,רעייז ךייא טעּב'כ ,סנױזַא טמּוק יװ ,עּבימש
 *ַאֹּב קרַאטש טליפעג ךיז טלָאװ רע יװ ,םינּפ ַא טַאהעג טָאה לאוי פר ןּוא

 .ןרעיֹוא יד טגיינעגּוצ ןּבָאה םּורַא עלַא .ןהשנמ ןּופ טקידייל
 ןיימ טימ ןיוה ןייא ןיא טניואװעג טָאה ,םולשה וילע ,עטַאט סעסעּפ --
 ישפנ ,שממ ,טניירפ עטּוג עטסעּב יד קידנעטש ןעוועג ןענעז ייז ,,,רעוש
 בר טדערעגּפָא ,םולשה הוילע ,רעװש רעד ּוליפַא טָאה .ךשפנּב הרושק
 רעכעלטנרָא ןַא ָאי ,סָאװ סייוו'ּכ .,.ךּודיש םנּופ ,םולשה וילע ,ןלאיחי
 בר רָאנ .גנוי:רעדיינש ַא טרָאפ ,שטנעמ רעכעלטנרַא ןַא טשינ ,שטנעמ
 סָאװ ,רענידרַאפ ַא ,הכאלמילעּב א :טרעּפטנערַאפ ץלַא ךיז טָאה לאיהי

 "רעד ..?הכאלמ המע ןיאש הרוּת :קּוסּפ םעד ךָאד טסײװ ריא ,,,? זיא
 ןרעטניה ןּבָאה טײל יײװצ יד זַא ,ןרָאװעג רָאװעג רָאג ןעמ ןיא לייוו
 :עג ..,ךּודיש םעד ךיז ןשיװצ טסעּומשעגּפָא ,טייהרעליטש ,ןקּור סרעטָאּפ
 ךעלעּפיל עטיֹור יד טימ ,עלעקזּולּב ןסייוו ןיא ,עלעסעּפ !? השעמ ַא טרעה
 םעגיילק םעד טימ ,עלהשנמ ןּוא ...ךעלעגייא עצרַאװש ייווצ יד טימ ןּוא

 ,,עלעקער ןצרּוק םעד טימ ןּוא ךעלעסנַאװ עניד יד טימ ,עלעטיה
 ,ןגיושעג עלייוו ַא טָאה לאוי בר
 תאטח ,סיּפע ןעמ טגָאז יװ ,םּורָאװ ,ןדעררעּביא טשינ ּוליִפַא ףרַאד'מ --
 ןּופ טפיול לדרעפ גנּוי ַא .,.גנירג םיא זיא ,גנּוי זיא שטנעמ ַא .,.םירּוענ
 טסיּב ,רעדניק ןיוש טסָאה ,תיּבה-לעּב ַא ןיוש טסיּב ,טנייה רעּבָא .,,גרַאּב
 טו 2
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 .גנוניימ ערעדנוזַאּב ןייז טַאהעג לאוי בר טָאה ,בר םּוצ ןייג סהשנמ ןגפוו

 רעד סָאװ ענעגייא'ס טגָאזעג םיא ךיא טלָאװ ,טגערפעג ךימ טלָאװ ! רע --
 ןסייהעג טשינ טלָאװ ךיא -- םלוע ןקימּורַא םּוצ טגָאזעג רעקטָאה -- בר

 ..ויוה ןּופ ןעיצסױרַא ךיילג ךיז רָאנ ,תויהש עגנַאל ןייק ןכאמ
 :ןּבעגעגּוצ רע טָאה ,דרָאּב עגנַאל יד קידנטעלג ןּוא
 ;ןּביײלּב ןסייהעג ךיא טלָאװ םינכש עקירעּביא יד ,ריא טניימ סָאװ ןּוא --
 ןעניגעג טשינ ןיֹוש ךיא טלָאװ לרע םעד ּוליּפַא !טשינ גָאט ןייק ּוליּפַא
 רע ,רעלטעּב ןעמָאל םעד ךָאד טנעק ריא ,טכַאנ ַא ָאד ןקיטכענּוצרעּביא

 | ...ָא ,ןּבױא ָאד טניואוו
 טדנעװעג ךיז ןּבָאה ןגיוא עלַא ןּוא ,רעגניפ א טימ ןזיװעגנָא טָאה לאֹוי בר
 ,טעשטשילּבענ טנעמַאמ םעד ןיא טָאה סָאװ ,רעטצנעפ:ךַאד םּוצ ףױרַא
 .צנעפ-ךַאד םנּופ רעטײװ סָאװטע .ןּוזו רעד ןגעקַא רעּבליז ןסָאלּפעצ יו
 ןיא ךיז טָאה ןַאשטָאּב א ןכלעװ ןּופ ,ןעמיֹוק רעד ןענַאטשעג זיא רעט
 ןעיולּב םעד ןגעק ַא ןּוטעג-זָאל א ךיז ןּוא ןּוטעג:בייה ַא טנעמָאמ םעד
 .עקנּוט רעד ,ןעמיוק רעטיור רעד ,רעטצנעפ עקידנעשטשילּב סָאד ,למיה
 ַא ןיא יװ ,ןעמּואושעג זיא רע רעכלעוו ןיא ,טפּול עטייוו יד ,ןַאשטָאּב רעל
 ,ןגייוש טימ ןעמּונעגמּורַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,זױה עצנַאג סָאד ,םי
 לָאמַא סָאװ ןּביױהעג טּומ ןּוא טפַארק טימ ךיז טָאה סָאװ ,ןּוז יד ּוליּפַא
 רעּביא ,סכעלפײרגַאּבמּוא סָאװטע טַאהעג טציא טָאה ץלַא סָאד -- ,רעכעה
 :עגנײרַא זיא ןּפָארע רעלעקנּוט א .ןטָאש ַא טּבעװשעג טָאה םעלַא םעד
 .תודוס ַא טימ טרעיײלשרַאפ יז ןּוא טלעװ רעקימורַא רעד ןיא ןרָאװעג טּפירט

 ,לּפענ ןקיד

 בר טָאה -- ...לקעּפ ַא טַאהעג טָאה רע .,,,לקעּפ ַא טַאהעג טָאה רע --
 :עג השעמ ענייש ַא רָאג ,ָאה ,ָאה -- ןגייווש עלייוו ַא ךָאנ טגָאזעג לאוי
 קָארּב ןּוא קַאה ָאד !טייקינילק ַא סעפע ...השעמ ענייש ַא רָאג ,ןעו
 טלָאװ'כ ,..ּוניֵלֹע אל ,ּוניֵלע אל ,,,עגר ַא ןליטשנייא טשינ סע ליװ ָאד ןּוא
 ןּוא ןשטנעמ טרעדנוה ּוליפַא ןעמּוק ןלָאװס ,טּביילגעג טשינ רּוסא סע

 .,תועובש עטסקילײה יד טימ ןרעווש רימ-
 :עגנָא ךיז טָאה -- לשטנעמ ַא ןּופ השק:טשינ השנמ זיא ןגעווטסעדנּופ --

 ,רעצימע ןפּור
 ,רימ ןענעק סָאװ ,אלימ -- לאוי ּבר טרעפטנעעג טָאה -- ..,ןיוש טייג ---

 עה
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 טימ ,רפוס ןטלַא םעד ,ןעלצעג ּבר ןּופ םיטש עקידנעמורּב יד טפול רעד
 עסייוו ןּוא רָאּב רעסייוו רעד טימ טלגנירעגמּורַא ,םינּפ ןסייוו ,ןגנַאל םעד

 טרעיולעג ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא עגנערטש ,עלעקנּוט ייווצ יד טימ ןּוא ,תואּפ

 ,רעמייּב ןשיװצ לַאװק ַא יװ ,ןעמערּב עקיד ,עסייוו יד רעטניא

 ןָא רע טּבייה ...דיירק יװ סַאלּב רע טרעװ ,טרָאװ סָאד טרעה השנמ --

 טייז ,,?ןעעזרַאפ ריא טָאה רשפא ,ןיורק ישלצעג ּבר :ןעלצעג בר ןטעּב

 ,לירב יד ןָא רעדיװ טקּור לצעג 37 ,ללּכה ,,,?לָאמַאכָאנ רשפא ,לחומ

 רע ..הזומ רעד רעּביא ןקֹור םעד טגייּב ןּוא ןרעטש םעד טשטיייק

 הזוזמ יד טעזאּב ,טכיל םעד ןגעקַא .,רעטצנעפ םּוצ ּוצ טייג ,טקֹוק ,טקוק

 עלַא ,םגּפ ןָא ןיא "ידש ,, רעד ,.,רעהא טכּוז ,ןיהַא טכּוז ,ןטייז עלא ןופ

 -- תויתוא יד ,קינײװעגיא ,גנּונעדרַא ןיא ןענעז "ןיש , רעד ףיוא ךעלעכיי ש

 הזּומ יד קירּוצ קידנגייוושליטש םיא רע טיג ,ןייז ּוצ רעהעג'ס יװ ץלַא

 ןימ ריא טעװ רשפא ,ללּכה ..,רשּכ :טרָאװ ענייא סָאד רעדיוװ טגָאז ןּוא
 { ןזָאלכרּודַא ןיוש

 ןעמיטש עכעלטע ןפורעגסיוא ןּבָאה--? השנמ ןעמוקעגניהַא זיא ּואוו ןנא --

 ןעגנַאגעג זיא רע !בר םּוצ ןעגנַאגעג זיא רע ,ךרּודַא ןימ טזָאל --
 ,דיי ַא םענייא ןּופ ךיז קידנעײרפַאּב ןּוא --!הלאש א ןגערפ בר םּוצ
 ,ןעגנולעג ךעלדנע םיא זיא ,ץַאל רעד ַאּב ןטלַאהעגנָא םיא טָאה סָאװ
 -עג םעד ןשיװצ ךיז ןגירקּוצכרּודַא ,סיוטש ןטסעפ ַא ןּופ ףליה רעד טימ

 ,דָאר ןטכיד |
 ךיז ןעיירטשעצ'ס יװ ױזַא ,טיירטשעצ זייווקיצנייא ךיז טָאה םלֹוע רעד
 .עקפּוק עיינ טעדליּבעג ךיז ןּבָאה טרָאד ןּוא ָאד .למיה ןיא סנקלָאװ יד
 .עצ דלַאּב ךיז ןּוא טרָא ןַא ףיֹוא עליו ַא ןענַאטשעג ןענעז עכלעו ,ךעל
 ךיז טָאה םֶלֹוע רעד .טרָא ןטייווצ ַא ףיֹוא ךיז טלמאזעגנָא ןּוא ןעגנַאג
 ןטײרּפשעצ סָאװ ,רעטעלּב ענעלַאפעגּפַארַא ךיז ןגעװַאּב'ס יװ יֹוזַא ,טגעװַאּב
 טגָאיעגנעמַאזּוצ רעדיװ דלַאּב ןרעװ ןּוא ןטייז ריפ עלַא ףיוא לָאמַא ךיז
 םּורַא ךעלדער יד ןעװעג ןענעז טכידעג סרעדנּוזַאּב .ןפיוה ןסיורג ַא ןיא
 .יא ןּוא טלייצרעד לָאמ ןעצ ןיוש טָאה רע שטָאכ ,לאוי בר ,ןלאוי בר
 עלײװ עדעי רע טָאה ךָאד ,טסּואװעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טלייצרעדרעּב

 טָאה רע ;טנַאּפשעג ןעמעלַא טָאה עכלעוו ,טייהלצנייא עיינ ַא ןעניפעגסיוא
 ,זיירק ןרעסערג ַא לָאמַא סָאװ ןעּוטפיֹוא ןּוא תורעשה ענייז טימ ןגיֹוצעגּוצ
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 יד ןגעֶקַא סָאג ןיא סיֹורַא ןענעז עלַא ; רעל ןרָאװעג ןזיֹוהרעדַאפ סָאד
 ןיא תווומ יד טימ ,ןעמּוקעג ןענעז םינכש יד ,ךעלקריוו .עקידנעמּוקנָא
 סיֹורג רעייהעגמּוא ןא .ייז ןשיװצ ןעוועג טשינ זיא השנמ רָאנ ;טנעה יד

 יװ ןעװעג ןענעז םינכש יד ;סַאג ןטימ ןיא טעדליּבעגסיױא ךיז טָאה דָאר

 ,ןלייצרעד ץלַא טזומעג ןנָאה ןּוא ןעגנַאפעג

 ךן ה רעד ןיא קידנּבײה ,ןגירשעג ייז ןּכָאה--! רשּכ עלַא !רשֹּכ ! רׁשּכ --

 ירּפ ,טנעה ערעדנַא יד טימ קידנכרּוטש ןּוא תֹוזוזומ יד טימ טנעה יד

 ,למיוועג ןכרוד געוו ַא ןכַאמ ּוצ ךיז

 טָאה'מ רעכלעוו ףיֹוא ,גנֹוקריו יד טַאהעג טשינ טָאה "רשּכ , טרָאװ סָאד

 ןבילּבעג עלַא ןענעז קילּבנגױא ןטשרע ןיא ,טרעקרַאפ- ,ןענעכער טנעקעג

 ןפָאלעגכרודַא זיא ןטָאש ַא ,טרָאװ ןייק ןענופעג טשינ ןּבָאה ןּוא טשיוטנַא

 ,ךעלגעמ סָאד ןיא ױזַא יװ -ןשטנעמ יד ןופ פעק יד  רעּביא

 םעד ןיא ןּוא ,ןגיושעג עגר ַא ןּבָאה עלַא ? רשּכ ןייז ןלָאז תֹוזוזמ יד זַא
 טּפ;כעגמּורַא טָאה עכלעװ ,ארומ ַא סעּפע ןעװעג זיא ןגייווש ןקיזָאד

 8 ןעװעג ןזיא םּורַא טלעװ יד סָאװ ,ףיורעד קידגקּוק טשינ ,םלוע םעד

 .עקידלכיימש ַא ןּוא ערעטנומ ַא ,עיירפ ַא ,ערָאלק
 רעכלעװ ,לאֹוי ּבר ןפּורעגנָא ךיז ךעלדנע טאה--? ךיוא הזוזמ טהשנמ --

 ,גנַארדעג םניא לײטגָא ןטסּפַאהּבעל עמַאס םעד ןעמּונעג טָאה

 ףיוא ךיז קידגפרַאװ ,ענעגנַאפעג יד טרעפטנעעג ןּבָאה -- ! ךיוא ! ךיֹוא --

 סָאװ ,טנעװ עקידעּבעל יד ךרּוד געװסיוא ןַא ןטניפעג ּוצ ידּכ ,ןטייז עלַא

 ךיז ןעגנולעג ייז ןּופ עכנַאמ ןזיא ךעלדנע ןּוא ,טמױצעגמױרַא יז ןּבָאה

 טָאה רע ןוא ,ץעג רעד ןיא ןּבילּבעג זיא רענייא זיולּב ,ןּפוטשוצכרּודַא
 ,ןטייהלצנייא עלַא ןלייצרעד טזּומעג :

 47 ןיוש טָאה ,ןעלצעג ּבר ּוצ תוזוזמ יד טימ ןעמּוקעגניהַא זיא'מ זַא --
 ןּוטעגנָא ,טנעה יד ןשַאװעג ךיילג ךיז רע טָאה ..,טסּואװעג ץלַא לצעג

 ,ןעעזעג טָאה'מ .הזוזמ סהשנמ ןעעזרעּביא לכ-םדוק ןעמונעג ןּוא לירּב יד

 הזּומ רעד ןיא ןּוטעגנײרַא ךיז טָאה רע ,,,ןגיוא עדייּב טימ טקּוק רע זַא

 ןפיוא לירּב יד ףיורא-קור א ךיז רע טיג גנילצולּפ ןוא ,שפנו בל טימ

 יװ ןענַאטשעג לייוװרעד ןזיא רעכלעוו ,ןהשנמ ףיוא קילּב ַא טיג ,ןרעטש

 . .ארשּכ :טרָאװ ענייא סָאד יװ ,רעמ טשינ טגָאז ןּוא ,ןליוק ףיוא
 יד ןּופ ּפעק יד רעּביא ןגָארטעגכרודַא רעדיוװ ךיז טָאה טרָאװ עקיזָאד סָאד

 ןיא ןוטעג-גנולק ַא טָאה'ס .סטּוג טשינ סעּפע ןופ גָאזנָא ןַא יװ ,ןשטנעמ
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 ,קינייװעניא ןּוא קיגיײװנסױא ןּופ ,ּבּוטש סהשנמ ןּופ ריט יד יֹונעג ןטכַארט
 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .טלַאּפש ןכעלטיא ,ןעלגיר יד ,סעקמַאילק יד
 א זַא ,טכַאנַאּב ןּופ םינמס ןּבילּברַאפ ךָאנ ןענעז ריט רעקיזָאד רעד ףיוא
 יד טכַארטַאּב טָאה רעדעי .ןזעלּפָארַא סעּפע ריא ןופ ןעק גיֹוא ףרַאש
 הזוומ יד ,טסנרע ןשילרעטסיוא ןַא טימ ,ענימ רעקידנגייוש ַא טימ ריט
 ףיוא ,רפֹוס םּוצ ןגָארטעגקעװַא יז טָאה השנמ ,ןעמּונעגּפָארַא ןעוועג זיא
 ןענעז הזוזמ רענעמּונעגּפָארַא רעד ןופ טרָא ןפיֹוא ,ןעעזרעּביא ןזָאל ּוצ
 טָאה רעכלעװ ,קעלפ רעלעה ַא ןּוא ךעלעגענ עסיורג ייווצ ןּבילּברַאפ
 ןסירעגקעװַא זיא ,ּבוטש יד ןטיהעגּפָא טָאה סָאװ ,םיוצ יד זַא ,טלייצרעד
 .רע ןּופ ןזָאלּב סָאװ ,ןטניװ עיירפ יד רַאפ געװ ַא טכַאמעג ןּוא ןרָאװעג
 טקיוקַאּב ןרָאװעג ןענעז םינכש עקירעּביא יד ןּופ ןריט יד ךיוא .,.ץעג
 םעד ץּוח ַא ,ןקרעמַאּב ּוצ ןעװעג טשינרָאג זיא ָאד רָאנ ; ןטייז עלַא ןּופ
 ןּבָאה םינכש עלַא םּורָאװ -- ,תֹוװמ יד טלעפעג ךױא ןּבָאה ָאד סָאװ
 .ןעעזוצרעּביא ףיֹוא רפֹוס םּוצ ןגָארטעגקעװַא ,ןהשנמ טימ ןעמַאזּוצ ,ייז
 ײז שטָאכ -- ,ןעמעּפ ַאּב ןייגרעד ּוצ סעּפע טוואּורפעג ןּבָאה ןשטנעמ
 טשינ טָאה עמעכ רָאנ ; ןטייהלצנייא עלַא טסּואװעג ךעלטנגייא ןיוש ןּבָאה
 רעד ןיא טײרדעגמּווַא ךיז טָאה יז .ןגָארפ םּוש ןייק ףיֹוא טרעפטנעעג
 יד ףיֹוא קילּב ַא ןפרָאװעג לָאמּוצ טשינ טָאה ןּוא ,עמּוטש ַא יװ ,ּבוטש
 .ךיז ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא יז ,סיֹורַא ןּוא ןײרַא ָאד ןענעז סָאװ ,עלַא
 :עװרענ ַא סעּפע טימ -- רעיפ ַא טכַאמעג ,רעדניק יד ןוטעגנָא טָאה יז
 ,לכיט ַא טימ ּפָאק םעד טלקיװעגמורַא טאהעג טָאה יז .טײקיטסַאה רעז
 -- ;ךוט רעסערג ַא טימ טליהעגמזוא ןעועג ךָאנ ןּביֹוא ןּופ זיא סעכלעוו
 טָאה ןּוא למיה ןיא ךיֹוה ,עקידנעמףלפ ַא ןענַאטשעג ןיא ןּוז יד שטָאכ
 יװ טָאה טפּול יד ;ףייר רעקיצנַאלג ַא טימ דרע עצנַאג יד ןעמונעגמּורַא
 ןּוא ןװרענ יד טצײרעג םענעגנָא ןּבָאה עכלעװ ,ןלַארטש טימ טרירּב
 רעמּוז עטסנעש יד ןּופ רענייא ןעוװעג זיא'ס ,.רעטימעג יד טרעטייהעגפיוא
 ןופ ּבוטש רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא שירעפיטש טָאה ןּוז יד ,סנגרָאמירפ

 עקיטכיל ןיא ךיז טגיײלעגסיוא ,סַאּפטש םּוצ יװ ,ןּוא לַאקרעּפ השנמ
 טצנַאטעגמורַא טָאה יז ;טנעװ יד ףיֹוא ןּוא עגָאלדַאּפ רעד ףיֹוא ןפיירטש

 יא קיטש ַא םורַא ןצנַאט סָאװ ,ןלארטש יד יװ ױזַא ,ןעסעּפ םּורַא
 ןוש ןעײג םינכש עקירעּביא יד ןּוא השנמ זַא ,גנַאלק ַא ךרּודַא זיא'ס
 ןּוא רעיוט סָאד ,ףיֹוה רעד ןענעז ןַאד .תֹוזּוומ יד טימ רפֹוס םנּופ קירּוצ
 יא
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 :עגנָא ,טייז רענעי ףױא ןענַאטשעג ןיא טָאװ ,זיוה םנּופ טנַאװ רעד ןא
 יז טלָאװ רע יװ ,רעגניפ ענייז עלַא טימ טנַאװ רעד ןא ךיז טנעל
 רעד רשפא ךיז טלָאװ ,טנַאװ עקיזָאד יד טשינ ןעװ ,ןסױטשקעװַא ןלעװ
 ןעמּוקַאּב טלָאװ םיוּב רעצנַאג רעד ןּוא ,ןסקַאװעגרעדנַאנּופ טיירּב גייווצ
 .עגנַא ןַא סעּפע ;גנּורעטש ַא ןעװעג זיא טנַאװ יד ,ןעזסיוא רעדנַא ןַא
 ןענעז ןגייװצ עכנַאמ ,םיוּב ןקיזָאד םעד ףיוא ןגעלעג זיא טייקטגנערטש

 ,ןפמערק ןּופ יװ ןגיוּבעגטױא ןּוא טייקדימ רַאּפ טקַאנקעצ ןעוועג
 םעד ףיוא .,םענּורּב ַא ןענַאטשעג זיא ףיוה םנּופ לקניװ רעדנַא ןַא ןיא
 .עג זיא רע ,טײקכעלמיטרעטלַא ןַא סעּפע ןגעלעג זיא םענורּב ןקיזָאז
 סָאד .רעטערּב טימ קידנור טױּבעגמּורַא ,דרע רעד ּוצ קירעדינ ןעװ
 רב רעד ,ךייט םנּופ רעסַאװ ןעמּונעג ךעלטנגייא טָאה ?טעטש עצנַאג
 ןעװעג זיא רע ,ןײרַא טלעװ רעד ןיא ױזַא טַאלג ןענַאטשעג ָאד זיא םענ

 ;קעװַא ןעװעג זיא טערּב ןייא רָאנ ; רעטערּב טימ ןגאלשרַאפ ןּביוא ןופ !
 ןעזעג טשינ ןעמ טָאה ,קינײװעגיא טקיקעגנײרַא טָאה'מ זַא ,ןכָארּבעג
 רעטנּוא ןעוועג ןייז זּומ רעסַאװ סָאד .קעד םענירג ַא רָאנ ,רעסָאװ ןייק
 ָאד ןּופ .סקידנגיװש ַא ,סלקנּוט ַא ,סגטלַאהַאּב ַא ,קעד ןקיזָאד םעד
 :עג שזַא טָאה סָאװ ,טייקליטש ענעלַאטעמ ַא ןגָאלשעגפױרַא טָאה ןטנוא
 .ַאּברעה טשינ ,רעטײװ ַא ןּופ ָאכע ןַא יװ וזַא ,ןרעיױא יד ןיא ןעגנולק
 :געגעל יד ,עדנעגעל ַא טלײצרעדסױרַא טָאה םענּורּב רעד .םיטש רעד
 טליּפשעגּפָא ךיז ןּבָאהס עכלעװ ַאּב ,סמענּורּב עקיטייצרַאפ יד ןּופ עד
 :עז עכלעוו ןּוא ןטלַאהעג המחלמ טָאה'מ עכלעװ רעּביא ,סענטצט:סעּבי ,
 ןגָאלשרַאפ ןּוא ךעמ טימ ןרָאװעג ןסקַאװרַאפ ךיוא רשפא רעטעּפש ןעג
 טּור ,ךעמ ןרעטנּוא ןּוא רעטערּב יד רעטנּוא ,ַאד ,רעטערּב טימ ןרָאװעג
 ןּבָאה סָאװ ,:טײּפמָארט-טגירק ענעי ןּופ ןּוא ןצנַאמָאר ענעי ןּופ גנַאלקּפָא ןַא
 :סױרַא ַאד טָאה רעמּוז ןיא לָאמלײט .ןטייצ עטלַא יד ןיא ,לָאמַא טלַאשעג
 ןּבָאה םירדח יד ןיא ךעלגניי יד ,עּבַאשז עטעשזדנָאלּברַאפ ַא טעקַאװקעג

 ,המשנ ענעטלָאשרַאפ ַא טגיואוו םעגּורּב ןיא ףיט זַא ,טלייצרעד
 ןיא ןּוא זיֹוה ןּופ רעיֹוט םניא ןעװעג זיא גנַארדעג רערעסערג ַא ךָאנ
 .פיוא טָאה גנוניואו סהשנמ .םינכש יד ןּופ ןריט יד ןשיװצ ,זיֹוהרעדָאפ
 ַא ןרָאװעג זיא יז ;לַאקרעּפ השנמ ןּופ םּוטנגיא סָאד ןייז ּוצ טרעהעג
 ךיז ַאּב יװ ,ןעגנַאגעגסיֹורַא ןּוא ןײרַא ָאד ןעגעז ןשטנעמ ,םיּברה תּושד
 יַאּב ּוצ ,בֹוח ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה רעקיצנייא רעדעי ,םייה רעד ןיא
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 ןּוא ןעדליש יד טכַאנַאּב ןסײרּפָארַא ףרַאדַאּב ןעמ יװ טּוג ױזַא ,ןיוש
 עלַא .קנַאּב סהשנמ ןסײרסױרַא ךיוא ןעמ ףרַאד ,ןטױלּפ יד ןגיילנייא
 קנַאּב יד יצ ,ןעעז סױרַא השנמ טייג ,תוּכוס ךָאנ ירפ רעד ןיא גָאט
 ירפ רעד ןיא לָאמנײא זַא ,קידנעטש זיא ףוס רעד ןּוא .,,ךָאנ טייטש
 ,ףױרַא סיפ יד טימ ןּוא ּפָארַא ּפַאק ןטימ ,עטיירדעצ ַא יז רע טפערט
 .יװ יז רע טגָאלש חסּפ ךָאנ ןּוא רעמַאק רעד ןיא ןיירַא יז רע טגייל

 .ןיירַא רעד
 דיי עכעלטע ךיז ןרעדנּואו -- ..,יֹוזַא --
 .םיוא יד ןגיוצעגּוצ ךיוא ןּבָאה ןיה ןקיזָאד םעד ןיא סנדַאל יד
 טימ טנכיײצעגסױא ךיז ןּבָאה ייז .עקימּורַא ךס ַא ןּופ טײקמַאזקרעמ
 :זעק ןּופ םרָאפ רעד ןיא ןטינשסיוא טַאהעג ייז ןּבָאה טימרעד ןיא סָאװ ,םעד

 :טלייצרעד טָאה רענייא ןּוא טלעטשעגמורַא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ,ךעל
 יד ןהשנמ ַאּב ןענעז טכַאנ עקיטנייה יד זַא ,רעכיז ףיוא סייוו ךיא --
 ןפָא ןעװעג זיא רעטצנעפ ןדעי ןיא ,,,טכַאמרַאפ ןעועג טשינ סנדָאל

 ..ןפָא עלַא -- סנדַאל יד ןּוא ,קישטפּול ַא
 ;סױרַא רענייא ךיז טּפַאכ ךַאנרעד רָאנ ,עלַא ךיז ןרעדנּואו גּולפ ןיא
 ?סָאװ זיא ּונ --
 ..רָאג לייצרעד'כ ,..יֹוזַא טָא ,,,טשינרָאג --
 טנערפ -- !טעקמַאּבעגנירַא ךיא טָאה רעטצנעפ יד ררּוד ,סַאװ --

 .רענייא גנילצּולּפ
 ,לָאמַאטימ עלַא סיוא ןפּור -- ! ןעלווייפ ןגערפ ףרַאד'מ --
 ףיוא ,רעּביאנגעקַא טייטש סָאװ ,לדער םּוצ ןיהַא ךיז ןזָאל עלַא ןּוא
 -ךּי רעד ןיא סָאד .ןעלווייפ םּורֲא טגנערדעגנעמַאזּוצ ,לסעג טייז רנעעי
 ןהשנמ ַאּב טכַאנַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,לדרעּב ןצרַאװש ןטימ קישטנַאמרעג
 רעד ןּוא ,ןטייזלצנייא ענעדישרַאפ טלייצרעד ןּוא טייטש רע ;ּבּוטש ןיא

 ,טרָאװ סעדעי ןייא טגנילש ןּוא ןרעיוא יד ּוצ טגיינ םּורַא םלוע
 זיוה ןרעטניה ,ףיוה ןיא ןעװעג זיא גנּוגעװַאּב עסיורג סרעדנּוזַאּב א
 ןקיזָאד םעד ךעלטנגייא .ןּבָאה ייז זַא ,ןעזעגמּורא טציא ךיז ןּבָאה עלַא
 ןעװעג זיא רע .ןייז ּוצ רעהעג'ס יװ טכַארטַאּב טשינ לָאמנײק ךָאנ ףיוה
 יאס ּואװ ,לקניװ ַא ןיא ןגיוּבראפ ,קיטנַאקפניפ ,סיורג שילרעטסיוא
 טײקידריװקרעמ ןייא .ןגיװצ עמּורק טימ םיוּב רעטלַא ןַא ןענַאטשעג
 טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה גייוװצ א רענייא ;גיוא ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה

 ריי



 טט
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 ּש
 ןּופ ץרַאװש ןעװעג לסעג עצנַאג סָאד זיא ירפ רעד ןיא סגגרַאמוצ

 זיא ,לָאקרעּפ השנמ ַאּב ןטָעלרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,השעמ יד ,ןשטנעמ

 ,ןּבּוש עלַא ןיא ןעגנורדעגנײרַא ,סגָאטרַאפ דלַאּב ןרָאװעג טײרּפשרַאפ

 גנּוועװַאּב יד ,ןּוז רענעגנַאגעגפױא רעד ןּופ ןלָארטש יד טימ ןעמַאזוצ

 לטעג םענעי ןיא ןצמּוקעג ןענעז עלַצ ,סיורג ןעװװעג זיא טָאטש ןיא

 ;ךעלדער ןיא ךיז טלמַאזעג ,ּפָארַא ןּוא ףיױרַא ןטרָאד ןעגנַאגעג ,ןײרַא

 ,טרעדנּואװַאּב ןּוא סע טכַארטאּב ,זױה םענעי רַאפ ךיז טלעטשעגּפָא

 ,ס;כלעזַא ךס ַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה זיוה עקיזַאד סָאד ,ךעלקריוו ןּוא

 ןיא סע .טקרעמַאּב טשינ גָאט ןקיטניה ןויּב ךָאנ טָאה רענייק סָאװ

 .ןּופ רָאנ ,רעזײה עקידתונכש יד ּוצ טיוּבעגוצ טרַנה ןענַאטשעג טשינ

 סָאװ ,ןשטנעמ יד יװ ױזַא ;ײז ןּופ טלּורעגּפָא לכיּב ַא ןטייז עדייּב

 זַא ,ןעעזעגסיוארָאפ ןטלָאװ ,טלעטשעג רעזייה עקיזָאד יד לָאמַא ןּבָאה

 .ײװרעד ּוצ זיוה ןקידנשיװצ םעד ןּופ ךיז ,קידנעװטיונ ןייז טעװ סע

 .עגּפָא ןּוא טזָאלרַאפ ,רבח ַא ןָא ,ןיילא יװ ױזַא ןענַאטשעג זיא סע ,ןרעט

 ,געטש רעטריקּורּביטשיג ,רעלָאמש ַא ןעװעג זיא טייז ןייא ןּופ ,ןסיוטש

 ץעגרע טריפעגסױרַא טָאה סָאװ ןּוא קיטָאלּב ןעװעג קידנעטש זיא סָאװ

 רעיײרפ ,רענײלק ַא ןעװעג ןיא טייז רעטייוװצ רעד יוּפ ; דלעפ ַא ףיוא

 ,ץַאלּפ

 ,לסעג ןצנַאג ןיא קנַאּב עקיצנייא יד ,קנַאב 4 ןענַאטשעג זיא זיוה ןרָאפ

 ןענעז סָאװ ,סיפ ייװצ ףיוא טּכַאלקעגּפױרא ,טערּב ַא ןעװעג זיא סָאד

 .עג זיא קנַאּב יד ,קידריװקרעמ ןּוא ,דרע רעד ןיא ןגָא ,שעגנײרַא ןעוועג

 ןשטנעמ עכעלטע ,לַאקרעּפ השנמ ןּופ רעטצנעפ יד רעטנוא ןענַאטש

 ?ראפ ןּוא קנַאּב רעד םּורַא לדער ַא טעדליּבעג ,טקרעמַאּב סָאד ןּבָאה

 .עג ךי ,טצצזעגפױרַא ךיז טָאה רעניא .סעּומש ַא ריא ןגעװ טריפ

 ;טגָאזעג ןּוא טלקַאש

 !טּפַאלקעגנײרא טסעפ !לוװייט םּוצ ,קנַאּב עטסעפ ַא --
 :ןעגנורעלקרעז ןּבעגעג טָאה לזייה קידנּבענרעד ַא ןּופ דיי א

 ,רעטניװ ןיא טשינ לָאמנייק יז טייטש ,קנַאּב יד ןַא טקּוק ריא יװ --

 טמּוקיס זַא :טּושּפ ןיא השעמ יד ? ךיז טרעדנּואװ ריא .רעמּוז ןיא רָאנ

 ײז ןסײװ ,טָאטש ןיא ןעריגער ןָא ןּבייה ןטּורקער יד ןּוא תוּכוס ךָאנ
 אי
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 ןּבילּפעג זיא םניּב זַא ,טעּפמיא ןדליװ ַאזַא טימ ןּוטענּפָא ךיז טָאה סָאד
 טשטילנעגסױרַא םיא ךיז טָאה שינעטער סָאד .טרעטעמשעצ  יװ  ,ןייטש
 ,עצעּבוי רעד ַאּב ןוטעג סיר ַא םיא טָאה סעּפע ! רעגניפ יד ןשיוװצ ןּופ
 ןכרּוד ,טסײג/ַא יװ ,גָארטעגכרּודַא ךיז ןּוא לװיטש ענייז טּפַאכרַאפ
 ןּופ עגנעמ עכעלקערש ַאזַא ןּוא ?|ןועװעג סע ןיא סָאװ --- זיוהרעדָאּפ
 ךרּוד ,רעטיוועג ַא יװ ,טמערוטשעגכרּודַא טָאה ןלֹוּפּורקס ןּוא ןעקנַאדעג
 טָאה רע . ןיזטסּואװַאּב סָאד ןריױלרַאפ טשינ רעיש טָאה רע זַא ,חומ ןייז
 ַא טימּבךרּודַא) ,ּבוטש ןּופ סױרַא זיא רע ,ןּוט טנעקעג רעמ טשינרָאג
 יװ ױזַא -- ,ןײרַא סַאג ןיא ךיז טזָאלעגסױרַא ,זיוהרעדָאפ סָאד רעטיצ
 זיא ץלַא זַא קידנעעז ,רעדּור םעד ףעלדנע טזָאלרַאפ סָאװ ,ןַאטיּפַאק ַא
 .עדליוועצ ידָ;זגעקַא הצע ןייק טשינ ןיוש טַאה רע זַא .,ןרױלרַאפ ןיוש

 ,סעילַאװכ עטעוו
 ףיז טָאה ןעסעפ .המוהמ א ןכָארבעגמױא זיא ּבוטש רעטייווצ רעד ןיא
 :ּוצ ,רענּוד םנופ ןפָארטעג יװ ,זיא יז ןּוא ןצראה טַאּב ןסירעגּפָא סעפע
 ,ןרעטנּומ ןעמּונעג יז ןּבָאה רעּבײװ יד ,לּוטש ר'א ףיוא ןכָארּבעגנעמַאז
 ,למוט; ןכעלקערשז 'ַא קידנטײרּפשרַאפ ןּוא קידנעשטיווק ןּוא קידגרעדליּפ
 ןביוהעגפיוא ,ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יד ןקיורַאּב טזָאלעג ךיז טָאה השנמ
 ןמלצ ןייא ןיא ןטלַאהעג 'ועירפ טָאה סָאװ ,יוג רנמָאל רעד .הללי ַא

 .ּורּב ןעמונעג טָאה ..רעי ;טכַאדרַאפ ַא סעּפע ןעמּוקַאּב ךעלדנע טָאה ,ךיז |
 ,ןקעטש ןטימ קידנּפַאלק "ןוא ,טלעװ עצנַאג יד ןּוא ןדיי יד ןטלעש ןּוא ןעמ
 עקשטַאק ַא יװ ךיז קידנפרַאװרעּביא ,בוטש ןּופ טקניהעגסױרַא רע טָאה
 טײרּפשעגפיוא טײװָץטזָאלעג טָאה ןּוא ,רערעדנַא רעד ףיוא טייז ןייא ןּופ
 םיא טָאה רע ;רּודיס ַא שיט ןפיוא טקרעמַאּב טָאה לאוו פר .ריט יד
 ןטמָאהעגּוצ ךיז ןּבָאה ןדיי ערעדנַא ,םיליהּת ןגָאז ןצמּונעג ןּוא טנפעעג
 .עגנעמַאזּוצ גנע ,שיט םַאּב ןענַאטשעג זיא לדער ץנַאג א ןּוא ,םיא ּוצ
 טימ ּבּוטש עצנַאג יד קידנליפנָא ןּוא ּפעק יד טימ קידנעלקָאש ,טשטעווק
 ןעוועג ךָאנ ץלַא זיא טכַאנ יד .ןּוגנ ןעמערַאװ ,ןעמּורפ ,םענָאטָאנָאמ ַא
 :ברּודַא ןיוש ךיז ןּבָאה ,למיה קע ןטייװ ַא ןיא ,ץעגרע שטָאכ ,רעטצניפ
 ןקידרעמּוז םעד ןּופ ןרעטילּפש:טכיל עקידרעטיצ עטשרע יד ןגָאלשעג

 ,ןגרַאמירפ
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 ןטנּוועג םנּופ ןבירטעג ,ןשינעטכַארטכָאנ עגנאל ןָא ,רעירפ ןּוטעג טָאה

 ַא טליפרעד טָאה םניּב .טּונימ רעסייה ,רעטשרע רעד ןיא ,טקניטסניא

 קידנעמּוקניירא ,ןּפיל יד ןסיּבראפ שזא טָאה ןּוא ןיילא ךיז ראפ הּפרח

 טָאה רע עכלעוװ ןּופ ,תובשחמ עקידעכעטש ,עכעלניילק יד ףיוא סעּכ ןיא

 ,גילפ ענדּונ ַא יװ ,עליײװ עדעי ןענעז סָאװ ,ןגָאיּפָא טנעקעג טשינ ךיז

 רעיײז טימ טקינײּפעג ןּוא טקיטסעלַאּב םיא ןּבָאה ןּוא ןעמּוקעגקירּוצ

 ,טייקכעלגנירדוצ רעקידתונשקע

 ,עניילק סָאד ןּוא סילוגראמ םניּב ,ןענאטשעג עדייּבפ יז ןענעז יױזַא
 ַא יװ רעמ טשינ ןרעדנא םנּופ רענייא טקּורעגּפָא ,לטניה עצראווש
 ראט ןקָארשעג ךיז ןּוא ןשטנעמ םעד טליפעג טָאה לטניה סָאד .טירש

 :טסואווַאּבמּוא ןענעז ןעקנאדעג עגייז ,טנהַאעג טשינרָאג טָאה םניּב ;םִיא

 .ּפִא טנעקעג טשינ ןפוא םּוׁשּב ךיז ןּבָאה ןּוא טייו ןגױלפענקעװַא קיניז

 ןיז טימ שטנעמ רעד ,סנזעװ ייװצ עקיזָאד יד .טנַאנ רעד ןיא ןלעטש

 ךלּוש רעסיורג ןייז טימ לטניה עקידלּושמּוא סָאד ןּוא לכש ןקיטכעממּוא

 ןיא ןגָארטעג ןּבָאה -- טליהעגמּורא ייז טָאה סָאװ ,שינרעטצניפ יד ןּוא

 .כעלש ַא ןעװעג ךעלקריװ זיא סָאד .קיגארט עכעלרעכעל ַא סעּפע דיז
 רעלציװ ןקידמעראּברעדמּוא ,ןטלאק ַא סעּפע ןופ ץיוו רעט

 :רעד סעּפע טָאה רע זא ,טכַאדעגסיוא ןעמניּב ךיז טָאה -- גנילצּולּפ ,ןאד

 טָאה סע רעדָא ,ןסיורד ןּוטעג.ריר ַא סעּפע ךעלקריװ ךיז טָאה יצ ,טרעה

 יד !רעיוא ןקידלּודעגמּוא ,ןטקיטײװעצ ןייז ןיא ןוטעג:גנולק ַא םיא

 ,ריט יד ןּוטעג.ןפע ןא ןּוא ןּוטעג:סיר א ןילַא ךיז ןּופ ךיז טָאה טנַאה
 .טייוו רעד ןּופ טפּול יד ,ןסיורד ןעיירפ םעד טליפרעד טָאה לטניה סָאד
 :תוירזכַא עקיזָאד יד .טרוּכישראפ ןּוא טּפַאכעגמּורַא םיא טָאה סָאװ ,סייק
 טׁש ריא טימ ,ןעלגיר עריא טימ ,ןטסייל עטסעפ עריא טימ ,ריט עקיד

 ןַא ךעלדנע ךיז טָאה ,ןעלטייק ערַאּבטכרּופ יד טימ ןּוא עקמַאילק רעמ

 ןּופ ןּוט.ריר ןייק ךיז טנָאקעג טשינ לטניה סָאד טָאה עגר א !ןּוטעג-ןפע

 רעכעלקילג רעקיזָאד רעד ןרָאװעג יירפ ךעלקריוו זיא יצ ,גנושַאררעּביא

 ךיז טָאה ,דיירפ רעדליװ ַא ןּופ טּפַאכעגמּורא ,ןּוא 1 געוו רעטקנעּבעגסױא
 ַא ךיז ,טרָא ןּופ ןּוטעג:סיר א טסַאה רענעגּושמ א טימ לטניה סָאד
 קידנעּפעשטרַאפ ,ןּוטעג.גנּורּפש ַא ,רעּפרעק ןצנאג ןטימ ןּוטעג ּבײה
 :עג רעד טימ--ןּוא ,לװיטש ענייז קידנרירַאּב ,עצעבּוי רעד ַאּב ןעמניּב
 ,זיוהרעדָאפ ןרעטצניפ ןיא ,ןסיורד ןדנּואוושרַאפ ץילּב ַא ןּופ טייקדניווש

 אפ אנססמַא
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 .רעד ,ןטכער ןטימ ריט רעד ןָא טנעלעגנָא ךיז ןּוא טדנעװעגמּוא ךיז רע
 טרגפעג טשינ רעיש ,םיא ןּבעג ןגעלעג ןיא סָאװ ,לטניה סָאד זיא ייּב
 ךיז ליװ רעדמערפ רעקיזָאד רעד ןא ,טנײמעג טָאה סע .קערש רַאפ
 .ַאֹּב יצ ,,,ןּוטעג רעטיצ ַא גנילצולּפ טָאה טניּב ,ןּפַאכ סע ןּוא ןגיײּבּפָארַא
 ןגָאלשעגּוצ קיטסַאה םיא טָאה טּולּב סָאד !סעּפע ןסיורד טשינ ךיז טגעװ
 ךיז טָאה דלּודעג ןייז ,סעּכ ןיא ןעװעג ןיוש זיא רע ,ןפעלש יד ּוצ
 טשינ טלּבַארג סָאװרַאפ ,טשינרָאג ןעמ טרעה סָאװרַאפ ,טלקַאװעג ןיוש
 טָאה םניּב ? טייקליטש רעסיורג רעד ףיוא קידנקּוק טשינ ,טשינ טסייר ןּוא
 ןּוא ךיז ןּופ טגָאיעגּפָא דלַאּב םיא טָאה רע רָאנ ,לפייויצ ַא טליפרעד
 .טנגייא טָאה רע ,שזַארּוק ןשירפ ַא טימ רעוא סָאד ןעגנערטשנָא ןעמּונעג
 .ייא עסיורג יד ,ןשינעטער ןַארַאפ ןענעז ןּבעל ןיא זַא ,טסּואוועג ךעל
 ןועװ םעד ןגעװ ,ןכַאז יד ןּופ תּוהמ םעד ןגעװ ןשינעטעד:טלעװ עקיּב
 טשינ ןּופ ןטָאש רעד ךָאנ טשרעה טרָאד ןּוא ָאד ,ָאי ,,,המשנ רעד ןּופ
 ןכלעוו ןּוא ,ןּבירטרַאפ טשינ ךָאנ טָאה טכיל ןייק ןכלעװ ,ןטָאש ַא ,ןסיװ
 .יילק ַאְזַא רעּבָא ,ןּבײרטרַאפ ּוצ ןייז ךעלגעמ טשינ לָאמנײק רשפא טעוװיס
 .כעלעג ַא ןפּורעגסױרַא טלָאװ סָאװ ,ײּפש ַאזַא ,טײקשירַאנ ַאזַא ,טייקינ
 ?ןשטנעמ עקידנעטשראפ ןשיװצ טלייצרעד סע טלָאװ ןעמ ּבױא ,רעט
 :תשעמ ַא סעּפע ןיא סָאד ,ץיװ ַא רָאנ ,שינעטער ןייק טשינ ןיא סָאד

 : ,.,םיצל |
 ידֹּכ ,ןײזטסּואװַאּב ץנַאג ןייז טגנערטשעגנָא טָאה סילּוגרַאמ םניּב רָאנ
 זַא ,טליפעג טָאה רע .,ןעגנּוטכַארט יילרעלא חומ ןייז ןּופ ןּביירטרַאפ ּוצ
 .רַאפ ןיולּב ךיז טעװ רע זַא ,ןּוטפױא טשינרָאג ָאד רע טעװ לכש ןטימ
 :נּוא ןּופ ןעמּוקקעװא ךַאז עצנַאג יד םיא ןעק ליײװרעד ןּוא ,ןרעטנָאלּפ
 ןײלַא ךיז ראפ ,ןצימע רַאפ קידלּוש טליפעג ךיז טָאה רע .טנעה יד רעט
 :גוזרַאפ ,ןענירעד ָאד ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עלא יד ראפ ןוא
 ךעלטנגייא ךָאד ךיז ןּבָאה ייז ,ןגייווש ןלּופסגנּוטרַאװרעד אזא ןיא ןעק
 ןיילג רשפא ןטלָאװ יז זַא ,ןייז ןעק ,טשינ ּבױא ,םיא ףיוא טזָאלרַאפ
 "װ ,גוופייצרעד סהשנמ ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה םניּב ,..ןּוטעגפױא סעּפע
 יו ,טעּב םּוצ ריט רעד ןּופ ןּוא ריט רעד ּוצ טעּב ןּופ טרעדנאועג טאה רע
 םעד ןטאכ טלָאװעג ךיוא טָאה ןיא ןײרַא ריט ןיא טעכרּוטשעג טָאה רע
 ןּוא ?כש טימ ןישרַאּפסנאמ ַא ,שטנעמ רעליואװ ץנַאג א זיא השנמ .בנג
 השנמ סָאװ ,רעמ טשינ ,ךעלטנגייא ,םניּב ,רע ךָאד טּוט טציא ןוא .טומ

 עמו
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 סע .ןרעלק ּוצ סָאװ ןזעװעג טשינ ןיוש ןיא לטכעק ןרעטניה ןכירקניהַא
 ,ןּוכ ּוצ ריר ַא ךיז טַאהעג ארומ טָאה ,טראטשרַאפ יװ ןענַאטשעג זיא
 םעלַא ןָא ןסעגרַאפ טָאה סע ,ןגיוא יד ןּביײהּוצפױא טַאהעג ארומ טָאה סע
 :ךליװ ַא ,ןשטנעמ ןסיורג ַא סעּפע ךיז ןּבענ טליפעג זיולּב טָאה ןּוא
 '.רַאפ .טלעק ַא םיא ףױא טגָאיעגנָא טָאה רעכלעו ,ןטכעלש ַא ,ןדמערפ

 ןיא רעדיש רעטכיײל ַא !ןענאד ןּופ קעװַא טשינ ךיז רע טרייו סָאװ
 םענילק םנּופ לעפ רעצרַאװע רעד רעּביא עלײװ עדעי ןפַאלעגכרודַא
 ןגעלעג זיא סע ,םעטָא םַאּב טּכאכרַאפ עליו עדעי םיא טָאה ןּוא לטניה
 ןיז טימ טנאעג טָאה ןּוא סילוגרַאמ םניּב ןופ סיפ יד ןּבענ דלַאּב טָא

 ,רעצנַאג ןייק סיורַא ןענַאד ןּופ טשינ טעװ סע זַא ,לּפעק םעניילק
 ;עג טשינ טָאה רע .טכרַאהעג ןּוא טכרָאהעג טָאה סילּוגוַאמ םניּב ןּוא
 רע ןעק טָא-טָא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע ,ןּוט טכַארט א סעּפע ןגעוו טלָאװ
 ןשטילגסױרַא םיא ךיז ןעק שינמייהעג עקיזָאד סָאד ןּוא ןקיטעּפש רַאפ
 םניּב ןוא ,רעטצניפ ןעװעג זיא םּורַא ןּוא םּורַא .רעגניפ יד ןשיװצ ןּופ
 רעד ןיא זַא ,טכַאדעג סעּפע ךיז טָאה םיא ,ןדירפּוצ ןעוועג ןּופרעד זיא
 ןשטנעמ יד .ןרעה טזָאלעג טשינ ךיז "סָאװטע, עקיזָאד סָאד טלָאװ טכיל
 ,ליטש ץנַאג ןטלַאהֹרַאפ ךיז ןּבלה ,ּבּוטש רעטייוצ רעד ןיא ,ןענירעד
 םעד טלייצ רָאטקַָאד רעד ןכלעװ ַאּב ,ןקנַארק ַא ןופ םיבורק יד יװ ױזַא
 ףיא ןענַאטשעג זיא רעדעי ,ןּוטעג ריר ןייק טשינ ךיז ןּבָאה ייז ,סלּוּפ
 ןּבָאה ייז ,טמעטָאעג םיוק:םיוק ןּבָאה ייז ,רעטרעוילגרַאֿפ ַא ,טרָא ןייז
 ארומ ןטלָאװ ייז יװ ,ןטייוװצ ןפיוא רענייא ןּוטעג קוק ןייק טשינ ּוליִפֲא
 ןּבָאה עלַא .טייקליטש יד ןרעטש ןעק קילּב רעקירעּביא ןַא זַא ,טַאהעג
 עקיױָאד יד ,טימַאּב ךיז טָאה רעדעי רָאנ ,ןעמניּב ףיוא טרעדנּואוװעג ךיז
 .עג סעּפע טָאה טייקליטש יד ,,,ןקיטשרעד ּוצ ךיז ןיא גנורעדנואוורַאפ
 טָאה טייקליטש יד ,טרַאװעג טעפע ףיוא ןּבָאה עלַא ,סיוש ריא ןיא ןגָארט
 זומ טעּפע .טייקידלודעגכוא רעכעלנייּפ ,רעסיורג ַא סעּפע טימ טקעמשעג
 ןעגנירּפשסױרַא ןּוא ןצלקיװסיא טעּפע ךיז זומ דלַאּב טָא ,ןעעשעג ָאד
 זיא סָאװ ,גנּוטרַאװרעד עקיזָאד יד טליפעג טָאה םניּב ,,,.םעלַא םעד ןּופ
 ןּוא סעקליּפש ףיױא יװ ןענַאטשעג זיא רע ;טפול רעד ןיא ןעגנָאהעג
 ןעװעג זיא סעכלעװ ,רעיוא ןקניל םניא ץרעמש ַא טריּפשרעד שזַא טָאה

 | ,ריט רעד ּוצ טרַאּפשעגּוצ
 טָאה ,ןעגנילק ּוצ ןּביױהעגנַא םיא טָאה רעיוא עקיזָאד סָאד זַא ,ךָאנרעד

 ט
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 ךיטש רָאנ !ןקַאּפ סע ןזומ רימ ,תוחור ידלַא ּוצ .,.ןעעזכָאנ ןזּומ רימ --
 , {טימ טייג רעװ ,,,ליטש |

 ,ןעגנַאגעגטימ טשינ זיא רענייק םורָאװ ,ןײלַא ןייג טזּומעג טָאה רע רָאנ
 סָאד .רעטיצ ןטכײל ַא טליפרעד רע טָאה ,ריט רעד ןּבענ קידנעייטש

 .רעּביא טשינ םיא טָאה סָאד רָאנ ,טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טָאה ןעלּבַארג

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיא .ןעזעגסיוארָאפ סע טָאה רע םּורָאװ ,טשַאר

 ןעגנודנעװ ןּוא ךעלקיטש-ץנּוק עמייהעג עלַא טציא ןיוש טייטשרַאפ רע
 ןרעטניה ָאד ,ריט טייז רענעי ףיוא ,יױזלַא .שינעטער ןקיזָאד םעד ןּופ

 ןּבָאה ןּומ סע {ןפּורנָא סע רע לָאז יװ -- ,סָאד טָא ,סע טייטש ,טערּב

 יּוצ ךעלטנגייא זיא רע שטָאכ ,ריט רעד ּוצ ּוצ:טמוק רע זַא ,טרעהרעד

 יינספיוא ןּבײהנַא סע טעװ דלאּב טָא רָאג ...לגעג ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעג

 רעייז ןייז ןַאד טעװ סע ,יירעסייר ןּוא ןעלּבַארג ןּופ לציּפש עמייהעג סָאד

 םוצ ...יצ ,ץַאק ַא יצ ,טנּוה ַא ,סגױזַא זיא סע סָאװ ,ןענעקרעד ֹוצ טכייל

 ןּבייהנָא רָאנ סע לָאז ,ַא !טשינ רעכיז ךָאד סע זיא דש ןייק ,לווייט

 זַא ,ךיג ױזַא ,ךיג ץנַאג ,ךיג ,ריט יד ןּוט:ןפע ןַא םניּב טעװ ןַאד ,ןסייר

 ןּוא ...עגר ןייא ןיא ןרעװ רָאלק טעװ ץלַא !ןייז טשינ ןיוש ןעק רעכיג

 ּוִצ ידּכ ,עקמַאילק יד ןטלַאהעגנָא טנַאה רעקידרעטיצ ַא טימ טָאה םניב

 ּוצ טנעלעגּוצ ךיז טָאה רע .קילּבנגױא ןדעי ןיא ןענעפע ּוצ טיירג ןייז

 ןצנאג ןטימ טכרַאהעג ,טכרַאהעג ,טכרָאהעג ןֹּוא רעוא ןַא טימ ריט רעד

 .ןבעל ןּוא ּבייל

 טָאה סָאװ ,טכועג טָאה רע סָאװ ,שינעטער סָאד ןיא לייוװרעד

 .צניפ רעד ןיא ,ןסיורד -- ,טנכערעג טָאה רע יו ,טעקנָאלּבעגמּורַא

 רעד ןּבענ ,?קניװ טניא ,םיא ןּופ טײװ טשינ ןענַאטשעג --- שינרעט

 ,רעטנּורַא קע רעד ,ליונק ַא ןיא טעשטרָאקעגפױנּוצ ,ןענַאטשעג זיא סע ,ריט

 :ײװ סָאד ,ןגיוּבעגניא ךעלסיפ עצרוק יד ,לכייּב ןקיד ןרעטנּוא ןגיוצעג

 טָאה רעירפ טּונימ ַא טימ .דרע רעד ּוצ טזָאלעגּפָארַא עלעדרָאֿמ עס

 ןעװעג ןיוש זיא םניּב ןעװ טשרע ןּוא ,ריט רעד  ַאּב ןסירעג ךָאנ סע

 לטניה סָאד ךיז טָאה ןַאד ןעעזעגמּורַא ךיז סע טָאה ,םיא ןּבענ טראו

 סע ,טּבױטַאּב יװ עגר ַא ןּבילּבעג זיא סע זַא ,ןקַארשרעד קרַאטש יױזַא

 :עג םיוק טָאה ןוא ןרָאװעג ןּפמּורשעגנעמַאזּוצ ןצנאגניא לָאמַאטימ זיא
 ערַאּברעהמוא טימ ,לָאצ ייװצ ַא ףיוא ןרעלָאקּוצקעװַא ךיז טּומ טַאה
 ןּופ .שינרעטצניפ רעד ןּופ רעיילש ןצרַאװש םעד ךרּוד טצישעג ,טירט

 6 טא;
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 ,רָאלק טשינ ךָאנ ּוליפא זיא ךאז יד ..,תוחּור ידלַא ּוצ ,ןייז סעּפע זּומ'ס

 ..ששש ,,ששש ..ןגייװש רימ ןעװ זיולּב ? ןיוש טייטשרַאפ ריא -- רָאנ

 ,ןרעה םיא ןלָאז עלַא זַא ,ױזַא רָאנ ,ליטש ץנַאג טרעטסילפעג טָאה רע
 ךיוא ךעלטנגייא סָאד טָאה רע זַא ,ןּפַאכסױרַא טלָאװעג ךיז טָאה לאוי ּבר
 סמניּב םּורָאװ ,ןפּורּוצנָא ךיז טַאהעג ארומ טָאה רע רָאנ ;טקרעמַאּב ןיוש
 עג םיא טָאה ,ןעעזכָאנ ןסיורד ןײגסױרַא לָאז רע ,גַאלשרַאפ רעקידרעירפ
 טימ טלכיימשעג קירעיורט טָאה השנמ .ןקַארשעגרעּביא קרַאטש ּוצ טָאה
 רע זַא ,סָאד ןיוש ךיוא טסייוו רע זַא ,ןגָאז ןלעװ טלָאװ רע יװ ,ןגיֹוא יד
 .עג רעסּואימ רעקיזָאד רעד ןופ ּבײהנָא ןיא דלַאּב טקרעמַאּב סָאד טָאה
 טָאה ךָאד ,ןײלַא ךיז ןּופ ןענַאטשרַאפ סָאד ןּבָאה עלַא שטָאכ ןּוא ,עטכיש
 סמגיּב ןעמונעגפיוא עלַא ןּבָאה רעּבירעד ;טגָאזעגסױרַא טשינ רענייק סַאד

 .סעיינ סעּפע יװ ,רעטרעוו

 ןטימ קישטנַאמרעגנוי םעד לּברַא םַאּב ןּוטעגיּפַאכ ַא רעדיװ טָאד םניּב
 עלַא ףיוא טנעה יד טימ ןעקניוװ שיגרענע ןעמּונעג טָאה ,לדרעּב ןצרַאװש

 ;טרעטסילפעג רעדיװ טָאה ןּוא ןטייז

 .,,ןלַאפעגניײא סעּפע זיא רימ .,.טרַאװ ,טרַאװ { סָאװ טסייוו ריא ,,,ששש --

 טָאה ןּוא ,ץילּב ַא יװ ,חומ ןייז ךרּוד ןגיולפעגכרודַא זיא קנַאדעג א סעּפע

 ןּופ שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ףיוא טכיל:ףּושיּכ קיטש ַא ןּוטעג:ףרָאװ ַא

 ןעװעג טשינ זיא סָאד רָאנ .עטכישעג רעלּופשינמײהעג רעקיזָאד רעד

 ,תורעשה ןּוא ןעגנּונַא ןּופ ליונק רעצנַאג ַא ןעװעג זיא סָאד ,קנַאדעג ןייק
 טָאה רע זַא ןּוא ;ןװרענ ענייז עליו ַא ףיוא טלסיירטעגפיוא ןּבָאה סָאװ

 רע טָאה ,ןלַאפעגניא ךעלטנגייא זיא םיא סָאװ ,ןעגָאזסױרַא טלָאװעג
 ןריולרַאפ זיא רע זַא ,תועט ַא טַאהעג רָאנ טָאה רע זַא ,ןצזעגנייא דלַאּב

 טדנעלּברַאּפ זיא רע זַא ,ןעקנַאדעג ענעגייא ענייז ןּופ ץענ רעד ןיא ןרָאװעג

 טָאה רע סניױזַא סָאװ ,רעמ טשינ ךעלטנגיא טסיײװ רע זַא ,ןרָאװעג

 טָאה רע ,טנַאה עמייהעג ַא טליפרעד טָאה סילּוגרַאמ םניּב .ןגָאז טלָאװעג

 ןייז רַאפ ןקַארשרעד ךיז טָאה רע ,לרוג םנּופ רעטכעלעג סָאד טליפרעד

 ַא טימ ןטרַאװ םּורַא עלַא זא ,קידנקרעמעּב ןּוא טייקיטכעממוא רעסיורג

 רע טָאה ,לַאפניא ןכעלקילג ןייז ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא רעטנַאּפשעג
 :טייהנגעלרַאפ סיורג טימ טלמַאטשעגסױרַא

431 
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 :טלמַאטשעגסױרַא טָאה ןּוא ,ןגָאז לָאז
 { עה ,טשינרָאג ךייא טרַא ןעלּבַארג סָאד ןּוא --
 ,השנמ טרעפטנעעג טָאה -- ?ןרַא ךימ סע לָאז סָאװ --
 לסיּבַא ךיז טָאה רע .עטלטסניקעג ַא ןעװעג זיא טייקטסיירד עקיזָאד יד

 :ניא טשינ ידּכ רעדָא ,ןעמניּב רַאפ ןזייו ּוצ רשפא ךיז ידּכ ,טקרַאטשעג

 ,רעירפ יװ ,רעניֹורּב ךָאנ ןעװעג זיא רע ,ּפָאק םעד ןרילרַאפ ּוצ ןצנַאג
 ןעװעג זיא רע ,ןרעטש ןּופ ּפָארַא טלָאװעג טשינ םיא טָאה סייווש רעד

 םעד ןעעז ּוצ טשינ ידּכ ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ סָאװ ,שטנעמ ַא ּוצ ךעלנע
 .ןײרַא ּפָאק ןיא ךיילג שיורעג ַא טימ םיא טילפ סָאװ ,ןייטש

 טָאה ריט רעד ַאּב ןסייר סָאד ןּוא ,ןגייווש ַא ןטערטעגניירא זיא'ס זַא ,ןַאד
 םעד לּברַא םאּב ןּוטעג:ּפַאט ַא םניּב טָאה ,ןּבױהעגנָא רעדיװ גנילצּולּפ ךיז
 :נּורַא לטיה סָאד ךיז ןּוטעגיקּור ַא ,לדרעּב לצרַאװש ןטימ קישטנַאמרעגנוי
 לירּב רענעדלָאג רעד רעטניה טצילּבעצ םיא ךיז ןּבָאד ןגיוא יד ,רעט
 טָאה ןּוא עקימּורַא עלַא ּוצ טנַאה רעד טימ ןקניװ ןעמּונעג טָאה רע ןּוא

 : טרעטסילפעג

 .ײמ א ,,.טֹרָא ןּופ טשינ ,,,ליטש רָאנ ,ליטש רָאנ ,,,שש ,,,שש ,..שש --

 ,..שששש .,.טּונ
 עטיוט ַא ןטערטעגניירַא זיא'ס ןּוא ,םעטָא םעד ןטלַאהרַאפ ןּבָאה עלַא
 ןסיֹורד טכַאנ עטייו יד ןּוא ןשטנעמ עלא ,זיֹוה עצנַאג סָאד ,טייקליטש
 עסיֹורג ַא טליפעג ךיז טָאה'ס ןכלעװ ןיא ,ןגייווש ןימ ַא ,ןגיוושעג ןּבַאה
 ,ןייגרעד סעּפע טלָאװעג ןּבָאה עלַא .לַאװק ַא סעּפע ןּוא טיײקטגנערטשעגנָא
 :ער ענעזָאלעצ ,עדליוו סָאד טָא ןרעיוא עגנערטשעגנָא ערעייז טימ ןּפַאכפיוא
 תונציל טכַאמ ןּוא ,זָאנ רעמַאס רעד רַאפ ,ץעגרע ָאד ךיז טלַאהַאּב סָאװ ,שינעט
 ,תונשקע ןא ןעװעג זיא ןגייוש ןקיזָאד םעד ןיא .ןשטנעמ םלוע ןַא ןּופ

 *עג טור שזַא ןענעז ןרעיוא עסיורג סמניּב ,גנּוגערפיוא ןַא ןּוא ןרָאצ ַא

 יניא ךיז ןּוא טפיטרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה טכיזעג קידרעּבירג ןייז ,ןרָאװ

 .ןּפַאכראפ-ץלַא ,ןשירעשרעה ,ןטקּורעגסיורוז םעד רעטנוא ןריֹולרַאפ ןצנַאג
 ,ןרָאװעג ןלָאװשעגנָא ןענעז ןרעדָא עיולּב עכעלטע ןכלעוו ןיא ,ןרעטש קיד

 ,טיוה רעד רעטניה ןּופ ןעגנירּפשסורַא ןלעװ ןטלָאװ ייז יו
 זַא ,ןעגנַאגרעד ןיּב ןיא ?סָאװ טסייװ ריא ...ששש ,,,ליטש עלַא טייז ---
 :עד רָאנ טצַארק ...טנּוה רעד ,ץַאק יד -- ןפּורנָא סע ךיא לָאז יװ -- סָאד
 ...ןקעטש סעּפע ןּומ ָאד {טייטשראפ ריא ..,ןגייווש עלַא רימ ןעוו ,טלָאמ
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 רע ;רעױמ רעד רעטניה םיא ףיוא טרַאװ טיֹוט רעד סָאװ ,טייצ רעד
 ךיז ןשעל ןעגנּונעפַאה עטצעל יד יװ ,טליפ ןּוא טנַאװ ּוצ טנַאװ ןּופ טייג

 :לּפענ ןייא זיולּב ;ןצרַאה ןטמעלקרַאפ ןייז ןיא ּפָא ןּברַאטש ןּוא סיֹוא

 טגָאי ןּוא לקניװ ּוצ לקניװ ןּופ ךָאנ םיא טּביײרט גנּונַא עלעקנּוט ,עטּפַאה

 .ַאד יד ןּופ ענייא ןענעפע ךיז טעװ רשפא : ריצַאּפש ןדליוו ןייז ּוצ םיא

 געטש רעגנַאל ,רעלָאמש א סעּפע ןּוא ,טנעװ עמּוטש ,עטלַאק ריפ עקיז

 םיא ןעמענפיוא ,ךיז ּוצ םיא ןטעּברַאפ ,םיא רַאּפ ןטײרּפשסױא ךיז טעװ

 רעקנעה רעד ּואו ,דלעפ טייו ,יירפ ַא ףיֹוא ץעגרע ןריפסיֹורַא םיא ןּוא

 ריא ּוצ קידנעמּוקּוצ ,עסעּפ זיא ךעלדנע ןּוא .ןעניפעג טשינ םיא טעװ

 :עג זיא ןּוא דימ ןעוועג זיא יז .ענעכָארּבעצ ַא ,ריא ףיוא ןלַאפעג ,לּוטש

 .עג ַא יװ ,עטרעװילגרַאפ ַא ,עזָאּפ רעקידרעירפ רעד ןיא ןציז ןּבילּב
 ,ענעּברָאטש ו

 ןַא יװ ,ןפָאלעגכרּודא זיא לּפמעל םענעשָאלרַאפ םעד ןגעװ השעמ יד

 ,סניֹוזַא סעּפע ןעװעג זיא סָאד ,םלֹוע םעד ןשיװצ ,קנופ רעשירטקעלע
 יינ ַא טגנערּבעגנײרַא טָאה סָאד ,טסואװעג טשינ ךָאנ טָאה רענייק סָאװ
 ףיוא ןפרָאװעג טָאה סָאד ,טגָאזעג רעסעּב רעדָא ,ןײרַא ךַאז רעד ןיא טכיל
 ,ריט רעד ַאּב ןסייר םעד ץּוח ,טסייה סע .שינרעטצניפ רעמ ךָאנ ךַאז רעד
 :כָאג טוָאלעג ךיז טָאה השנמ ןעװ ,לּפמעל'ס ןזָאלּבעגסױא ץימע טָאה
 סָאװ ,לאוי בר ּוליפא ;עלַא ךרּוד ןפָאלעגכרּודַא זיא גנּוגעװַאּב ַא ,ןשרָאּפ
 רע ,ןטלַאהנײא טנעקעג םיֹוק ךיז טָאה ,טייז ַא ןא טקעטשראפ ךיז טָאה
 ןעװעג סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,עגַארפ ַא טימ ןּפַאכסױרַא טשינ ךיז לָאז
 םיִא טָאה םניּב ןּוא ,ןהשנמ םּורַא טלעטשעגמּורַא ךיז ןּבָאה ןדיי עכעלטע

 ;יינספיוא ןשרָאפסױא ןעמונעג
 ןעגנַאגעגסוא עקַאט זיא !?טשינ עקַאט ריא טלייצרעד סָאװרַאפ --

 ?לּפמעל'ס
 ַא ןיא יז -- טרעפטנעעג השנמ טָאה - !ןכרָאה יז ריא טעװ סָאװ --
 .עג ןשָאלרַאפ סיוטש םנּופ ןיא ,ריט יד טּפַאלקעגּוצ ּבָאה'כ זַא ,.,ענידיי

 ? טייטשרַאפ ריא ,לּפמעל'ס ןרָאװ

 ןדי ערעדנַא ,טכַאלעג טָאה לדרעּב ןצרַאװש ןטימ קישטנַאמרעגּוי רעד
 :עג טציא ןיֹוׁש זיא ךַאז יד םּורָאװ ,סעצײלּפ יד טימ טשטעווקעג ןּבָאה
 ןייק ןָא ןביילג טנעקעג טשינ טציא ןיוש ןּבָאה ייז ,ןליוהרַאפ ליפּוצ ןעוו

 רע סָאװ ,טסּואװעג טשינ טָאה םניּב ,ןכַאז עכלעזַא ךָאנ ןָא ןּוא ןסיוטש
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 קילּב ןייק טשינ ּוליפא טָאה יז שטָאכ ,ןהשנמ ּוצ טדערעג יז טָאה יױזַא
 ךיז ּוצ רַאנ ,ןהשנמ ּוצ טדערעג טשינ טָאה יז ;םיא ּוצ ןיהַא ןּוטעג

 ,ןײלַא

 טשינ ,ןײג ץעגרע טוָאלעג ךיז ןּוא טלעטשעגפיוא ךיז יז טָאה ךָאנרעד

 ּוצ זיא יז ,ךיז רַאפ טשינרָאג קידנעעז טשינ ןּוא םענייק ףיוא קידנקוק
 טרעקעגמּוא ,טנַאװ רעקידרעּביאנגעק רעד ַאּב קנַאש םעד ּוצ זיּב ןעגנַאגעג
 יז טָאה ,ןעמניּב רַאפ קידנעײגיײּברַאפ ,ךָאנרעד ,רעטצנעפ םּוצ קירּוצ ךיז

 :טעּפעשטרַאפ םיא
 בנג רעד ,טשרעּביל טעז !סָאװ ,בנג םעד ןּפַאכ טליװ ריא ,םניּב ,עה --
 !םיא טּפַאכ ,םיא ּוצ סיױרַא טייג ,ןסיורד טייטש רע ,ןּפַאכ ךייא טשינ לָאז
 רעטייוו יז טָאה ,קנַאש רעד ּוצ רעטצנעפ םנּופ רעדיוװ קידנריצַאּפש ,ךָאנרעד

 ;טדערעג |
 ,רימ טגָאז ? טקידניזעג ךיא ּבָאה סָאװ טימ ,ןשטנעמ עּביל ,רימ טגָאז --
 לעװ'כ ,ּפמירטש יד ןיא ןייג לעװ'כ ,ןּוטיהבּושּת לעװ'כ ,ןטסַאפ לעוו'כ
 סָאװ טימ ,ןגָאז רימ ריא טנעק רשפא ,ןּבעל הנח ...ּביײל ןיימ ןקינייּפ
 .עדניה:הנח, ריא ןּוא ?ישהאל-?חר ,ריא רשפא ?סיורג יֹוזַא זיא דניז ןיימ
 ;ךעלקערש נֹוזַא זיא דניז ןיימ סָאװ טימ ,ןגָאז רימ ריא טנעק רשפא ,יש

 יז ןּוא ןעסעּפ ןקיורַאּב ,לָאמַאטימ עלַא ןדער ןעמּונעג ןּבָאה רעּבײװ יד

 סטָאג טימ ןּוא גנּונעדרָא ןיא ,טשה-ךּורּב ,ןיוש ךָאד זיא ץלַא ; ןטסיירט

 זיא עסעּפ רָאנ ,ןרעה טשינ סטכעלש ןייק רעמ ןיוש ןעמ טעװ ,ףליה

 ךיז יז טָאה ,ןהשנמ רַאפ קידנעײגײּברַאפ .דנילּב ןּוא בױט ןעװעג

 ;םיא ןַא טּפַאכעגנַא

 .עפע ןעגנַאגעג טסיּב ּוד יװ !טשינרָאנ ּוטסלייצרעד לּפמעל ןגעװ ןּוא --

 ןזָאלּברַאפ רע טָאה ,בנג םעד ןּפַאכ טלָאװעג טסָאה ןּוא ריט יד ןענ

 !שינרעטצניפ רערעטצניפ-ץרַאװש ַא ןיא ןייטש ןּבילּבעג טסיּב ןּוא לּפמעלס

 ...םיסנ עסיורג ערעזדנּוא ןסיוו ןשטנעמ ןלָאז ,לייצרעד ,לייצרעד
 ןּופ ,גנּוגערפיוא ןַא סעּפע ןּופ ןּבירטעג ,רעטייװ טריצַאּפש טָאה יז ןּוא
 .טּפַאכעגמּורַא יז טָאה סָאװ ,תעגּושמ ַא סעּפע ןּופ ןּוא גנּושימעצ ַא סעּפע
 ,םענעלַאפעגנייא ריא ןּופ טלקניפעגסורַא ךעלמייהמּוא ןּבָאה ןגיוא עריא
 םּוצ רעטלײטרּוארַאפ ַא יװ יוזַא ,טריצַאּפש טָאה יז .טכיזעג ןסַאלּב:טױט

 יא ,רעמַאק רעמַאזנייא ןייז רעּביא ּפָארַא ןּוא ףױרַא טייג סָאװ ,טיוט
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 טשטַאּפ ,ךייה רעד ןיא טגנירּפש סָאװ ,ןּוה ַא יװ ,גנּוגערפיוא רעכעלקערש
 ,ךיז טּבױרטש ןּוא ךיז טפראו ,לגענ יד טימ טסייר ,ןעלגילפ יד טימ

 ,ןּביורוצ ריא ַאּב ליװ ןעמ סָאװ ,ךעלדניה יד ןטיהראפ ּוצ ידּכ
 טייז ַא ןא ךיז טקּורעגּפָא ,טייהנגעלעג רעד טימ טצּונַאּב ךיז טָאה לאוי בר
 טָאה ןעמ זַא ,רעטעשטרּוקעגנעמַאזּוצ ַא ,ָאד טלעטשעגקעװַא ךיז ןּוא
 רַאפ זיא ןעמניּב ןּבענ ןייטש סָאד .ןעזעגסױרַא רעמ טשינ טעמּכ םיא
 ןייק טעװ ,טסּואװעג רע טָאה ,םעד ןּופ ;טפעשעג ןייק .ןעוועג טשינ םיא
 ָאד ןטש א רַאפ סָאװ ,סיװ ןעמ ןעק סָאװ .ןעמּוקסױרַא טשינ סטּוג
 ,ןירַא שינרעטצניפ רעד ןיא ןסיורד סיורא ןייג ןּוא ,ןּבילקרַאפ ךיז טָאה

 ,ןײרַא קַאז ןיא ךיילג לייט םּוצ ןכירקנײרַא סָאװ ,ענעגייא סָאד זיא
 זאב א סעּפע ןעמעננָא ןלעװ טלָאװ רע יװ ,טקיקעגמּורַא ךיז טָאה םניּב
 .עג טיײרטשעצ רעדיװ לָאמַאטימ םיא ןענעז ןעקנַאדעג יד רָאנ .סולש
 ןיא ןוטצג:ריר ַא ךיז ןּוא טצפיזעגּפָא ףיט גנילצּולּפ טָאה עסעּפ .ןרָאװ
 ,רענעּבירטרעּביא ריא ןּופ ןעמּוקעגפיוא זיא יז ,רעטצנעפ םַאּב לּוטש ריא
 ןּופ ןרָאװעג טרעדיילשעגקירּוצ יװ ױזַא זיא יז ;טײקיור רעטרַאטשרַאפ
 :ײלנעמַאזוצ ,ןּוא ,למּוט ןּופ לָאט םעד ןיא ,רעהַא ָאד ןּבעל טייז רענעי
 ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןעמּונעג יז טָאה ,טעּבעג ַא ּוצ יװ טנעה יד קידנג
 ; ןײרַא טלעװ רעד ןיא ױזַא טַאלג הניחּת ןּופ ןּוגינ ַא טימ טגָאזעג ןּוא
 .ַאֹּב רעטצניפ-ץרַאװש ַא טקישעגנָא ּוטסָאה ,םלוע לׂש ונוּבר ,יוא --
 ףיוא טקישעגנָא ּוטסָאה ,רעטָאפ-עטַאט ,יוא ...זיוה ןיימ ףיוא טייהנּכעג
 ןענאטשעגפױא טשינ ןּוז יד טלָאװ יאולה ...ירירמבטק ַא ּבוטש ןיימ
 :עגנָא ןעװעג זיא'ס ןעװ ,גָאט ןזייּב םענעי ןעגנַאגעגרעטנּוא טשינ ןּוא

 ...קילגמּוא ערעטיּב סָאד רימ רַאפ טנכייצ
 ,קידנגיװשליטש ,טציא ךיוא טָאה ןֹוא ןָאטעג:ץפיז ַא רעדיװ טָאה יז
 רָאנ ,רעטייװ טדערעג ךָאנ טלָאװ יז יװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגכָאנ ץלא
 סעסעּפ ,טרעטישרעד ןּבילּבעג ןענעז ּבּוטש ןיא עלַא .רעטרעװ ןָא ןיוש
 ןּוא ןצרַאה ןיא ןדעי ַאּב ןטינשעגנייא ,סרעסעמ טימ יװ ,ךיז ןּבָאה דייר
 רעטרעוילגרַאפ רעקיטש יװ ,טפול רעד ןיא ןעגנעה יײילּבעג ןענעז

 ,רעיורט
 :טדערעג רעטיײװ טָאה יז ןּוא
 יד ןעזרעּביא ןזָאל ןייג טסלָאז ,ןטעּבעג טשינ ךיד ּבָאה'כ ,השנמ ,עה --

 ? ןטעּבעג טשינ ךיד ּבָאה'כ ,עה ,השנמ גָאז ? הזוזמ
1 
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 רע ,ןשטנעמ ןקידכעּבעג ןקיזָאד םעד ףיוא קילּב ַא ןפרָאװעג טָאה םניּב

 ךיז טָאה סָאװ ,שינעטער סָאד יװ ,רעטרעקיוהעגנייא ןַא ןענַאטשעג זיא

 רע ;ןקּור ןפיוא טגיילעג םיא ךיז טלָאװ ,ריט רעד רעטניה טליּפשעגּפָא

 .עגסיוא טָאה ןּוא ,ןגיוא יד ןלעטשּוצּפָא סָאװ ףיוא ,טסּואװעג טשינ טָאה
 .רענעגּושמ ַא רעדָא רוּכש ַא יװ ןעז

 םיוק קידנטלַאהקירּוצ ,טרעפטנעעג םניּב טָאה -- ...טרעהעג ,טרעהעג --

 ,ןּפיל יד ןגיוצעגנעמַאזּוצ םיא טָאה סָאװ ,דיילטימ ןּופ לכיימש םעד

 :ןּבעגעגּוצ רע סטָאה ,טקיוראּב לסיּבא ךיז טָאה רע זַא ,ךָאנרעד

 אלֹוּכ יַאמ ןיא ,ריט רעד רעטניה ָאי ןיוש טלּבַארג סע ציוא ןּוא --

 ךיז טלָאװ ריא {ןּוט - סיּב ַא ךייא טעווס ,ארומ ריא טָאה סָאװ ?יַאה

 .ןײרַא גָאט ןיא זיּב ןעלּבַארג ײדָאּב לָאז ןּוא ,ןפָאלש קיּור טנָאקעג |

 ּוצ ןגױצַאּב עלַא ךיז ןּבָאה ךָאד ,רעטרעו יד ןּופ תמא םעד טליפעג ןּבָאה עלַא

 רע .סַאּפש ןיא טגָאזעג רָאנ סָאד טָאה ןיילַא םניּב ךיוא ;טסנרע טשינ יז

 :ןפּורעגנָא ךיז ןּוא עטלמַאזרַאפ יד ןשיװצ ןקּוקמּורַא ןעמּונעג ךיז טָאה
 עטסכיילג סָאד ...בנג םעד ןּפַאכ טפרַאדַאּב ןעמ טלַאװ ןגעווטסעדנּופ ---
 ריט רעד רעטניה ןלעטשקעװַא ךיז לָאז זדנּוא ןּופ רעצימע ,ןעוועג טלָאװ

 ;לאוי בר ,ריא רשפא ,,,ןטיהּפָא םיא ןּוא

 סַאלּב ןיא ּפָאק ןפיוא לּפַאק ןטימ ןּוא דרָאּב רעגנַאל רעד טימ דיי רעד

 ,ןרַאװעג

 רערעכיזמּוא ןַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- .,,ךיא ןייז לָאז ,אלימג --

 {רעטייװצ ַא ןייג טעװ רשפא ןּוא -- םיטש

 ,ץרּוק ַא טימ קישטנַאמרעגנּוי ַא רעניא טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה ָאד

 :לדרעּב ץרַאװש

 ! ןייג לעװ ךיא ---

 ןפרָאװעג:ױרַא ךיז טָאה ,ןעוװעג ָאד ךיוא זיא עכלעוו ,סנייז ּבײװ סָאד רָאג
 .ץֵאק עדליװ ַא יװ ,םיא ףיוא |

 עטמַאלפעצ ַא ןגירשעג יז טָאה -- !ןייז רימ ָאד ּוטסעװ הרּפּכ ַא רַאפ --
 ַא ןלעטש רָאנ וואּורּפ ! רוּבגה ןושמש ןיימ ןָא רָאנ טקּוק--,עטכַאקעצ ַא ןּוא
 זיא רע ּביוא ,ןייג טשינ ןעק םניּב ! ןצַארקסיוא ריד ךיא לעװ ןגיוא יד--טירט
 ?טָאטש רעצנַאג ַא רַצפ לדניה-הרּפּכ סָאד ןייז רימ טסעװ ּוד ?םכח ַאזַא

 י"א ןיא ןעזעגסיוא טָאה ןּוא סיפ יד טימ טעּפּוטעג טָאה יז ןֹוא
 טיי יו :יטיייטאג
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 סָאװ ,ןשינמייהעג ןּוא ןשינעטער ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזּוצ ,דרע ןּוא

 ,םיֹור ןכעלדנעמּוא םניא םּורַא ןעשזדנַאלּב

 ןרָאװעג ןסירעגרעּביא טייקליטש ערעװש עקיזָאד יד זיא גנילצולּפ ןּוא

 .עג ןקיזָאד םעד ןיא ,,.ריט רעד ַאּב ןסייר סָאד טרעהרעד ךיז טָאה סע
 ןגָארטעגכרּודַא טייקכעלמייהמּוא רעכעלקערש ַא טימ ךיז טָאה סָאװ ,שיֹור

 ןּופ ּפעק יד רעּביא ,גרַאּב ַא יװ ,ןעגנָאהעגנָא ךיז ןּוא בּוטש רעד רעּביא

 סָאד ןעװעג סע זיא יצ ,גנולפייוצרַאפ א סעּפע ןגעלעג זיא ,ןשטנעמ יד

 :ּבַארג סָאד יװ ,רעמ טשינ עקַאט רעדָא ,ןזעװו טפאהלזטער ַא ןּופ ןעלּפַאצ
 ןַא טימ ןּבָאה ןּוא ןרָאװעג סַאלּב ןענעז עלַא ?טנּוח ַא ,ץַאק ַא ןּופ ןעל

 ; לכיק ןרעטצניפ םּוצ ,ןיהַא ּפעק יד טדנעװעגמּוא טסַאה רעוויטקניטטניא

 :על יד ןּופ ןעגנּורּפשעגסיֹורַא טשינ רעיש ןעמעלַא ַאּב ןענעז ןגיֹוא יד

 רע ;רָאפ טמּוק ָאד סָאװ ,ןפירגַאּב ךעלדנע טָאה יֹוג רעמָאל רעד ,רעֿכ

 ירַאפ םּורפ ,ּפָאק םעד ןגױּבעגּפָארַא ,ינק יד ףיֹוא טזָאלעגּפַארַא ךיז טָאה

 ןעמּונעג םיטש רעקידנעמורּב ַא טימ ןּוא ךיז טמלצעג ,ןגיֹוא יד טכַאמ

 ומ סטָאג ּוצ ,ןּוז םעד טָאג ּוצ ,רעטָאפ םעד טָאג ּוצ טעּבעג ַא ןעלמרּומ

 *גייא ןּבָאה סָאװ ,עקילייה ערעדנַא עלַא ּוצ ןֹוא טסייג ןקילייה םּוצ ,רעט

 .לטלעװ ןיילק רעזדנּוא רעּביא טפַאשרעה יד ךיז ןשיװצ טלייטעג
 -- !שינעקישנָא ןַא רעּבָא !שינעקישנַא ןַא?רעּבָא ...ַאה ...ַאה ...ַאה --

 ,דרָאּב רעגנַאל רעד טימ דיי רעד ןּוטעג םּורּב א טָאה

 ,סילּוגרַאמ םניּב ןּוטענ.יירשעג ַא טָאה--!?ליטש ןייז טשינ טעװ ריא --

 .עגכיוא ריט רעד ַאּב ןעלּבַארג סָאד טָאה טונימ רענעגייא רעד ןיא רָאנ

 טָאה רע רָאנ ,רעיוא סָאד טגנערטשעגנָא ץלא ךָאנ טָאה םניּב ,טרעה

 םּורַא סּורדרַאפ ַא טלָאמעגסיוא ךיז טָאה ןַאד .טרעהעג רעמ טשינרַאג
 .געמַאזוצ טייהנדירפּוצ סיורג טימ טָאה רע ןּוא ,ןעמערּב עניורּב ענייז

 טָאיטָא זַא ,טכַאדעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה םיא ,ןּפיל יד טסערּפעג

 רָאנ -- ,סניװַא זיא סָאד סָאװ ,ןצַארק ןטיול ןענעקרעד ןָא רע טּבייה

 ,טרעהעגפיוא לָאמַאטימ ץלַא טָאה טּונימ רעטסקיטכיװ עמַאס רעד ןיא

 עג ךיז טָאה ןטָאש ַא !ליּפש ענדּוקסַאּפ ַא זיא סָאד ,תוחּור ידלַא ּוצ
 ןּוא רעקידלּודעגמּוא ןַא טָאה רע ןּוא ,ןרעטש ןטיירּב ןייז רעּביא טְגייל

 .שיט ןפיוא רעגניפ ַא טימ סעּפע ןענעכייצ ןעמונעג ,רעטציירעצ ַא

 .טלמַאטשעגסױרַא םיוק השנמ קָאה -- ,..?טרעהעג ריא טָאה ,ונ --
 טא
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 --קוק'כ ,ריט יד טנפעעג ,..ןּוא ּפמָאל םעד ןדנּוצעגנָא ,טעּב ןּופ ּפָארַא טּוג
 .רָאג -- קישּפא יירש'כ ,סיפ יד טימ עּפּוט'כ .רעטצניפ זיא'ס ,טשינרָאג
 טָאה עסעּפ טַאלג יצ ?טמולחעג רימ טָאה יצ :רימ ךיא טכַארט !טשינ
 יד דימ םענ ,קּוקכ ,רעטײװ ךיא עּפוט לייוורעד ?ּפָאק ַא טײרדרַאפ רימ
 עקיטכעג -- { ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ -- רילּוקעּפש'כ ,סיֹורַא ןגיֹוא
 -- ןקּור םעד סיֹוא יירד'כ רָאנ יװ--ןּוא ריט יד ּוצ ךָאד ךיא ךַאמ ! געט

 !ריט חעד אב טסייר'מ !ַאדייה | |
 ןוא דרָאּב רעגנַאל רעד טימ ,סיפ עסיװרָאּב יד טימ דיי רעד ךיז טָאה ָאד

 :ןעמניּב ּוצ טדנעװעג מָאק ןפיֹוא לּפַאק ןטימ

 ןענירעד ּביֹוא ,טשיג טסײװ ר יצ ,רֶוזנ םיא גערפ ,םניּב ,ךיד טעּב'כ --
 ?טרעהעג סעּפע ךיֹוא ןעמ טָאה םינכש יד ַאנ

 ,טרעפטנעעג םניּב טָאה -- !ןיילַא ןגערפ ךָאד םיא טנעק ריא --
 ,ןײלַא ןגערפ ןעק רע ,ךעלקדיװ זַא ,ןעעזעגמּורַא ךיז טָאה דיי רעד
 סעּפע ךיֹוא ןּבָאה ,םינכש יד ,ןענירעד יִצ ,השנמ ,טשינ טסייוו ריא --

 ? טרעהעג

 ןּוא פוטש ןיא ןעװעג ָאד עלַא ןענעז סעטנכש יד ןּוא םינכש יד רָאנ
 ךיז ןּבָאה יײז .טסדנימ ןייק טרעהעג טשינ ןּבאה יז זא ,ןריואוושעג ןּבָאה
 ףוא ,םטכעלש ןייק קידנענַא טשינ ,גָאט עלַא יװ יֹוזַא ןפָאלש טגײלעג

 .עג יז ןענעז ,ןטלַאװעג סעסעּפ טרעהעג ןּבָאה ייז זַא ,רעטעּפש טשרע
 .פיוא ,שינרעטיצ ןייא ןּוא קערש ןייא ןיא ,ןפיול וצ ןײרַא ַאד ןעמּוק

 ,ףָאלש ןטסעּב עמַאס ןּופ ךיז קידנּפַאכ
 ו/ ןעװעג ןיא ,ןטערטעגנײא טציא זיא סָאװ ,טייקליטש רעד ןיא ,ןַאד
 :עגנעמַאזּוצ ָאד ךיז ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןּופ תֹוחֹומ יד זַא ,ןקרעמַאּב
 טז טָאד זַא .סלדייש יד רעטנּוא רעטצניפ ןּוא רעװש ןטעּברַא ,ןּפָאל
 טלָאװ סע ּביֹוא ,לכש ןפיֹוא טגיילעג טשינ םענייק ךיז טָאה ,ץַאק ַא ןייז
 םיוא ןוא ,ןפָאלטנַא ןוא ןהשנמ אפ ןקָארשרעד ךיז יז טלָאװ ,ץאק ַא ןעוועג
 סתשגמ 52 ןעמוקעגוצ רעדיװ דָארג ןעד יז טלָאװ ,ןעמוקעגקירוצ טלָאװ יז
 .גוטכארט עלעקנוט שרעייל ךיז ןּבָאה ָאד ?ןזעװעג סע זיא ןעד סָאװ רָאנ ? ריט
 זיא ןסיורד טכַאנ יד ,לּפענ ןּוא שיגרעטצניפ ןּופ טנַאװ ַא ןָא ןטיוטשעגנָא ןעג
 .עג ןּבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד סָאװ ,סָאד ןּוא ,רעטצניפ ןּוא טייוו ןעוועג
 ףמיה ןשיװצ ץעגרע ,טכַאנ ףעטייװ רעד ןיא ,ןסיורד ןעװעג זיא ,טכּוז
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 ןיּבכ .םיִלֹּכ יד ןּופ סױרַא ןיּב'כ ,.ייוו:יוא ןּוא יי ו:יוא ןּוא ,למיה ןיא
 ,רענעגּושמ ַא יװ ,טעּב ןּופ ןעגנּורּפשעגּפָארַא

 עסעּפ ּואװ ,טייז רעד ןיא ןיהַא ןָאטעג קּוק ַא קידנליװ טשינ ןּבָאה עלַא
 טלָאװ יז יװ ,ןָאטעג ריר ןייק טשינ לָאמּוצ ךיז טָאה יז רָאנ ,ןסעזעג זיא
 יּפָא ךיז טָאה סָאװ ,םעלַא ןּופ טרעהעג טשינרָאג ןּוא ןעזעג טשינרָאג
 סָאװ ,ךַאז ַא סעּפע ןיִא טפיטרַאפ יװ ,ןסעזעג זיא יז ,ריא םּורַא ןוטע
 .קיור רעשידרע-טשינ ַא ןיא ןעקנוזרַאפ ,ןּבעל ןּופ טייז רענעי ףיֹוא טייטש

 ,טלעק ַא טגָאיעגנָא טָאה סָאװ ,טייק
 לב רעטײװ םניּב טָאה -- ?ריט רעד ּוצ ןיירַא רעדיװ ריא טנעז ,ונ --

 | ,טגערפ
 ךיז קידנציהרעד ,טרעפטנעעג השנמ טָא ה --- !ןײרַא ךיא ןיּב יאדוַא --
 ןיֹוש טָאה לָאמ סָאד רָאנ -- ,גנולייצרעד רענעגייא ןייז ןּופ רעמ ץלַא
 -- ריט רעד ּוצ ןעמּוקעגּוצ ןיּב'כ רעדיי א ךָאנ ,ןעלּבַארג ּוצ טרעהעגפיוא
 !טפעשעג א רּוטּפ :טניימעג ןיוש ךָאד ךיאבּבָאה ?השעמ ַא טײטשרַאפ ריא
 רעדיו !ריד:ַאג -- קעד יד ןפע'כ ןּוא טעּב םוצ ּוצ ייג'כ רָאנ יו זיא

 !הרּפּכ ענעגייא יד
 ,ןשטנעמ םֶלֹוע םעד רעּביא .ףרּודַא זיא גנושַאררעּביא ןּופ גנּוגעװַאּב ַא
 :עגנָא ךיז טָאה ןגיֹוא סהשנמ ןיא .ּבוטש ןיא טלמַאזרַאפ ןעװעג זיא סָאװ
 .יא ,ןיילַא ךיז רעּביא ןכַאל טלָאװ רע יװ ,לכיימש רעקירעיורט ַא ןדנּוצ
 רעד ןּופ קירּוצ ןּוא ריט רעד ּוצ טעּב םנופ ןעגנּורעדנַאװ ענייז רעּב
 רענעטלַאהַאּב ַא ,רעצימע סָאװ ,לציּפש םעד רעּביא ןּוא ,טעּב םּוצ ריט

 ,טכַאנ ןטימ ןיא ןוטעגּפָא םיא טָאה ,ץל
 ;ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה רע רָאנ ,ןכַאל טלָאװעג ךיז טָאה ןעמניּב ךיוא
 ,עּבמָאג רעד ףיֹוא רָאה יד טּפּוצעג תּונשקע ןַא סעּפע טימ ךיז טָאה רע
 ךָאנ ךיז טָאה ןרעטש ןייז .ןסײרסיֹורַא ןצנַאגניא ןלעװ ייז טלַאװ רע יװ
 הבשהמ רעטסעפנזייא ןַא טימ טזַאלעגּפָארַא ךיז ןּוא טשטײנקרַאֿפ רעפיט
 ןופ קילּב ןגנערטש ַא טימ ןדשנמ קידנטסעמּפַא ,ןּוא .ןגיוא יד רעּביא

 :טגָאזעג רע טָאה ,לירּב רענעדלָאג רעד רעטניה
 ,ןעעזעגכָאנ ,ריט יד טנפעעג ,טכיל ַא ןדנּוצעגנָא טשינ טָאה ריא ןּוא --

 ?ַאה ,טשינרָאג ,טקוקעגכָאנ
 ךיא ןיּב סָאװ -- השנמ טרעפטנעעג טָאה -- !טשינרָאג סָאװרַאפ --
 ףיֹוא ךיא ןיּב ,טשינ סַאּפש ןייק עקַאט זיא ָאד זַא ,קידנעעז ?ענעדיי ַא
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 ךיז קידנּפּוצ ,םניּב טגערפעג טָאה -- {ןָאטעג ריא טָאה סָאװ ,ללּכה --
 ,עּבמָאג רעד ףיוא רָאה יד

 ןיא - .השנמ טרעפטנעעג טָאה -- !ןָאט טלָאועג ךיא ּבָאה סָאװ --

 ךיא ּבָאה ןעד סָאװ םּורָאװ ...ץַאק ַא זיא'ס ,טניימעג ךיא ּבָאה ּביײהנָא

 ץיגרע ָאד :ױזַא טנכערעג ּבָאה ךיא 1 ץַאק ַא טשינ זַא ,ןעניימ טלַאזעג

 קעװַא ץַאק יד זיא ,ץַאק ַא טלַאה סָאװ ,יוג א רעדָא דיי ַא ןעניואוו זּומ

 ,ֿפָאקנצַאק ַא ךָאד טָאה ץַאק ַא ,אלימ .טכַאנייּב קירּוצ טשרע טמוק ןּוא
 טָאה לזמ ערעטצניפ סָאד ןּוא ,ןייג לָאז יז ןיהּואװ ,ןסעגרַאפ יז טָאה

 ךיא ּבָאה ױזַא רָאנ ,שירעדנַא טשינ .,.ריט ןיימ ּוצ דָארג טריפעגּוצ יז
 | ,טנכערעג

 .רעטײװ ןסיוטשעג םניּב םיא טָאה -- ?ללּכה ,ּונ --

 ןּוא ןיירַא ךיא ןיּב ,ךיז טּוט ןענירעד סָאװ ,טרעהרעד לָאה'כ יװ ,ל9ה --

 ןּוא ןקערשרעד ךיז לָאז ץַאק יד ידּכ ,ןיירַא ריט ןיא ןכרּוטש ןעמונעג

 ןיא ,טעכרּוטשעג ּבָאהכ יװ ,גנַאל יוזא :ױזַא עקַאט ןוא ,.,ןפיולטנצ
 ןּוא ןײרַא טעּב ןיא קירּוצ רָאנ ןיּבכ יװ ױזַא רָאנ ,ןעװעג טשינרַאג

 !סמָאּב -- ןשיק ןפיוא ּפָאק םעד טגיילעג טַאהעג טכער טשינ ךָאנ באאח'כ
 . רעדיוװ טלּבַארג ןעמ

 .פיונוצ ךיז ןּבָאה עלַא .ּבּוטש רעד רעּביא ןפַאלעגכרּודַא זיא רעטיצ ַא

 רענעגיא רעײז ןיא ןטלַאהַאּב ןלעװ ךיז ןטלָאװ ייז יװ ,טעשט-וקעג

 ַא טימ טָאה רעדעי ,ןעמּונעגמּורא ןעמעלַא טָאה ןגייווש ףיט ַא ;טיױה

 ,ןּפיל סהשנמ ןָא קילּב ןייז ןטּפָאהַאּב דחּפ

 ןּוא ,עּבמָאנ רעד ףױא רָאה יד טּפּוצעג ץלא ךיז טָאה סילּוגרַאמ םניּב

 .ןרעטש ןטיירּב ןייז ןיא ןּבָארגעגנײא ךיז ןּבָאה ןשטיינק עכעלטע

 | ,ןוטעג-םּורּב ַא ךעלדנע רע טָאה ..4ּונ ,ּונ --

 יצ !רעכַאמעטַאװ רעד סע טּפַאכ ,טכַארטעג רימ ךיא ּבָאה ,אלימ ּונ --

 לָאז ,ןעלּבַארג סע לָאז ,חור רעד סע טּפַאכ ,טנוה ַא יצ ,ץַאק ַא זיאיט

 ,עגידיי ַא ךָאד זיא עסעּפ ןיימ רָאנ ! טלּוּבמעצ ןּוא טלּבַארגעצ ןרעװ סע

 יד ןכערּב ןּוא ,ּפָאק א ןלוד ןּוא ,ןעלמרּומ ןּוא ,ןעמּורּב ןָא יז טּבײה

 ישהשנמ ,רעהַא עדוי ימ ,ןיהַא עדוי ימ ,עדוי ימ ןּוא עדוי ימ ;טנעה

 רעקידעּבעל רעד טָאג ןּוא ,ןשטנעמ ףּור ןּוא ,טָאג ןיא קנעדעג ,ןיורק

 עטַאט ןּוא ,םלוע לש ונוּבר ןּוא ,רעדניק עניילק ךָאד טָאה'מ ןוא ,טסייװ
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10 
 "נָא ךיז ןּבָאה ,ןדנּוצעגנָא ןעוועג רעדיװ זיא לּפמעל סָאד יװ ,םעדכָא

 .טנגייא טָאה ָאד סָאװ ,ןייגרעד ּוצ ידּכ ,ןעגנּושרָאפסיױא יד ןּביוהעג

 עצנאג סָאד טקעװעגרעּביא ,ןגירשעג טָאה עסעּפ סָאװרַאפ ,טריסַאּפ ךעל

 יד ןופ ןעגנורּכשעגסױרַא ,הפרש ַא ַאפ יװ ,ןענעז עלַא זַא יוזא ,לסעג

 סע סָאװ םיוק ךיז קידנפרַאװרעּביא ,ןפיול ּוצ ןעמּוקעגרעהַא ןּוא ןטעּב

 .למּוט ןיא ןּוא לייאעג ןיא ,עטעקַאנ;ּבלַאה ,זיא
 ךָאנ רעּבָאי טָאה רע ,ןהשנמ ףיוא טדנעוועג ךיז ןּבָאה ןגיוא סנעמעלַא

 רענעריולראפ ַא ןענַאטשעג זיא רע ;ןעמּוק ךיזוצ טנָאקעג טשינ ץלַא
 ןטניה ןּופ ןעזסיורַא טשינ לָאז'מ ידּכ ,עצעּבוי יד ךיז ןטלָאהענּוצ ןּוא

 ,םישּוּבלמ.טכַאנ עסייוו יד

 ךיז טָאה -- !טרָאװ א לָאמַא ןרעה ןיוש ןעמ טעװ רשפא ,?לּכה --

 ,רעקידלודעגמּוא ןַא ,ןפורעגנַא םניּב ךעלדנג

 ,םיטש ַא טימ ,השנמ ןּבױװעגנַא טָאה -- ןלייצרעד ךייא ךיא לָאז סָאװ --

 טכַאברַאפ קיטיירפ ךָאנ -- .דרע רעד רעטנּוא ןּופ ןעמוקעג טלָאװ יז יװ

 םנּופ ןעמּונעגנַא באה'כ סָאװ ,טעּברַא לקיטש סָאד ןטינשעגּוצ ךיא ּבָאה

 ןייז סע ,זּומ קיטסניד זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה ץירּפ רעד םורָאװ .,ץירּכ

 ץעגרע זּומ רע ,טרָאד סייוו'כ ,קיטסניד רָאנ ,טשינ שרעדנַא ,טכַאמע

 ,תולעּכ ,ירפרעדניא ןגרָאמ ,ללּכה ,טנַאזעג רע טָאה ,דַארַאּפ ַא ףיוא ןרָאפג
 יװ ,ירפרעדניא דלַאּב ,טעּברַא רעד ּוצ ןעמענ טלָאװעג ךימ ךיא ּבָאה

 סעּפע טרעה ,ןפַאלש ךיז ןגייל רימ יװ ,לייוורעד .ןייטשפיוא רָאנ לעװ'כ

 ךימ ךרָאה ךיא ,ףיוא ךימ טקעװ יז ,,,ריט רעד ַאּב ןענירעד עסעּפ ןיימ

 טצַארק ןעמ ,טסיײר ןעמ ,טלּבַארג ןעמ :טּוג טשינ רימ טרעוו'ס -- ּוצ

 ןטלַאװ סעילּבַארג עפרַאש טימ תויח עדליװ ןעצ יװ ױזַא ,ריט רעד ַאּב

 ..ּבוטש ןיא ןסיירניירא ןלעװ ךיז

 .טע טלמרומעגסיוִרַא  ןּבָאה ..,לארשי רמוש !טלעװ רעד רעביא עטַאט --

 ,רעּבײװ עכעל

 ,ןדיי עכעלטע ןוטעג-ּפַאכ ַא ךיז ןּבָאה -- ! ױזַא ,ױזַא ...ַאוו-ּוא ---

 ,טרָאװ ןייק ןענַאטשרַאֿפ טשינ טָאה רע שטָאכ ,יוג רעכיֹוה רעד ּוליפא
 זַא ןעװעג רעשמ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןעמלצ ןעמּונעג ךיז רע טָאה ךָאד

 .ךַאז עלופשינמייהעג ?טשילרעטסיז וא ןַא סעּפע טריסַאּפ טאה ַאד
 אנו יריד רוה יורי נג
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 .פָאלש ַא ןיא ,דרָאּב רעגנַאל ַא טימ ,דיי ַא רענייא טָאה ןאד ,סטייזוצ

 ּוצ ךיז ןפּורעגנַא ,ּפָאק ןפיוא לּפַאק ַא ןּוא סיפ עסיװרַאּב טימ ,קָאר

 ;עלעּבעװש סָאד ןדנּוצעגנָא טָאה סָאװ ,םעד

 ? טניּב ,סָאד טסיּב ּוד --
 קידנּבײהפיוא ,טרעפטנעעג םניּב טָאה -- ךיא זַא ,ךָאד טעז ריא --

 .רעכעה עלעּבעװש סָאד

 -עג טָאה ןּוא שטנעמ רענגוי ַא ןעװעג ךָאנ זיא םניּב רעקיזָאד רעד

 ױזַא ןּוטעגנָא ןעגנַאגעג ןיא ןײלַא רענייא רע ,סילוגרַאמ םניּב ןסייה

 ןעמּוקעגסױרַא זיאס ןעװ ,טייצ רעד ןיא ,סיוא טזייוו --- ,גָאטַאּב יװ

 ,ןרַאד ַא טַאהעג טָאה רע .ןפָאלשעג טשינ ךָאנ רע זיא ,רעדּורעג סָאד

 ,ןצרַאװש ןופ לצעּבּוי ַא ןעגנָאהעג זיאיס ןכלעוװ ףיוא ,רעּפױרעק םענעקורט

 עלַא יד יװ ,שרעדנַא ןעזעגסיוא סעּפע טָאה רע .שזנַאלעמ ןקיצנַאלג

 םיא ןופ ;טריפעגנעמַאוּוצ ַאד טָאה לרוג רעד עכלעו ,ןשטנעמ ערעדנַא

 לטיה ןכּוט ןייז ,טייקטגיילרעּביא ןַא ןּוא טייקמענרַאפ ַא ןגָאלשעג טָאה

 .יילק ַא יירפ טזָאלעג ןֹוא ןטניה ףיוא לסיּבַא טקורעגרעטגורַא ןעוועג זיא

 רעכלעװ ,ןרעטש ןטלוּבףרַאש ,ןטיירּב ַא ןּוא עוירג עכעלניורּב ,עג

 ץלָאטש ןּוא טּפַארק טימ ךיז טָאה ןּוא םינּפ ץנַאג ןייז טשרעהַאּב טָאה

 ,דנַאל ןכַאלפ םעד רעּביא גרַאּב ַא יװ ױזַא ,טנױַאפ ךָאנ טקּורעגסיױרא

 :רַאפ ּפָארַא ףיש ןפַאלעג ,ענּבַארד ןעוועג זיא טכיזעג עקירעּביא סָאד

 ַא טימ טזָאלעגסױא ךיז ןּוא ,רעּבירג יװ ,ןטייז עדייּב ןיא ךיז טפיט

 :עלניורּב עכעלטע טצַארּפשעג ןּבָאה סע רעכלעוו ףיֹוא ,עּבמָאג רעקיציפש

 יד ,לדרעּב ַא ןסקַאװסױרַא ָאד טעװ ןצרּוק ןיא זַא ,ןמיס סלַא ,רָאה עכ

 ,עטכידעג יד ףךעלטערד יד טימ טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,לירּב ענעדלַאג
 .וצ ןּבָאה ,ןרעיוא עסיורג יד רעּביא טקעטשעגרעּבירַא ןּוא תואּפ עצױוק

 ןַאמרעגנּיי רעקיזָאד רעד .,טסנרע ןסיורג ַא טכיזעג ןצנַאג םעד ןּבעגעג

 םנופ םעדיײא רעד ןעװעג ןיא רע .,רעטּבײװַאּב ַא ןעוועג ןיוש זיא

 :לעװ ,ליּכשמ ַא ןּופ םש ַא טַאהעג טָאה ןּוא לטעטש ןיא ריּבג ןטסערג

 ,רעכיּב ןיא ךיז טּבָארג ןּוא ןעגנוטייצ טנעייל רעכ
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 טָאה טײקסַאלּב עגיורּב ַא סעּפע ,טציוושרעד ןצנַאגניא ןעװעג זיא השנמ
 ןדנַאלּב ,ןטיײרּב םעד םּורַא ןּוא ןּפיל ענייז םּורַא ,םינּפ ןייז טשרעהַאּב
 .יא ןפָאלעגמּורַא זיא קילּב ןייז ;?כיימש:תונמחר ַא ןגעלעג זיא לדרעּב
 -- ,ןלעטשּפָא טנַאקעג טשינרָאג ףיוא ךיז טָאה ןּוא ןעמעלַא ןּוא םעלַא רעּב
 ןעװעג זיא רע ,ןטעשזדנָאלּברַאפ ַא ןּופ קילּב רעד ןעװעג ןזיא סָאד
 טעּברַא רעד ןּופ טרעקיוהעגנייא לסיּבַא ,קיצײלּפ-טײרּב ,קיסקיוועג.לטימ
 "וצ ,רעדניק יד ןענַאטשעג ןענעז ןטעּב יד ןּבעג .לדָאנ רעד טימ
 ןענעז יז ,ּפעק עטעשָאלּפעצ טימ ךעלדיימ ייווצ ןּוא ךעלגניי ענעריושעג-ץרוק
 רעליימ יד ,טרעדנוואוורַאפ -- ךעלמינּפ יד ,ךעלדמעה עזיולּב יד ןיא ןעוועג
 טשרע ןּכָאה ייז זא ,ןזיװעג ןּבָאה ןגיוא עטּבירטַאּב יד ןּוא ,טנפעעג טיירּב
 יד ףיוא ןּוא ךעלקעּב ערעייז ףיוא ;ןענײװ ּוצ טרעהעגפיוא גנַאל טשינ
 יו יױזַא ,ןרערט ןעגנאהעג ךָאנ ןענעז ןרעּפמיװ:ןגיוא עטכידעג ,עגנַאל
 .םעדיוּב רעד ןּופ ,ךייה רעד ןּופ יוג רעד ךיוא .רעיורט ןּופ ןטנַאילירּב
 טָאה רע ,רעכױה ַא רעײז ןעװעג זיא רע .ןעװעג ָאד זיא ,ּבוטש
 ,סעקַאשזק עּפוק ַא רעּביא םיוּב א יװ ױזַא ,ןעמעלַא רעּביא טגײטשעגסױרַא
 רע יװ ,טייז ַא ןיא ןגיוּבעגנייא סָאװטע ןעװעג זיא רעּפרעק רעכיוה ןייז
 ַא ןּוא דמעה ַא זיולּב ןגָארטעג טָאה רע ,ןכערּברעּביא ןלעװ ךיז טלָאװ
 ,ןקעטש ןטַאװעקנעס ןּבָארג ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןיא ןּוא ןזיוה רַאּפ
 זדלַאה רעד ,םינּפ ןייז ,ןייג םַאּב טנעלעגנָא ךיז טָאה רע ןכלעװ ףיוא
 רענעטַארּבעג א ןֹופ רילָאק יד ,רילָאק ןייא טאהעג ןּבָאה רָאה יד ןּוא
 םיוק ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא . רעדניק עיולּב-לעה עניילק ענייז .זדנַאג
 .עג ןייז עכלעװ ןיא ,ךעלשטיינק עגנעמ עסיורג יד ןשיװצ ןעעזעגסױרַא
 ןפָאלעגרעּביא עגארפ רעמוטש א טימ ןענעז ,ןריולראפ ךיז טָאה טכיז
 =םאווש סָאד ןּוא .ןהשנמ ּוצ ןעסעּפ ןּופ קירּוצ ןּוא ןעסעּפ וצ ןהשנמ ןּופ
 ימ א םעלַא ףיוא ןפרָאװעג טָאה עלעּבעװש םעד ןּופ למעלפ עכעל

 רָאג ,סכעלקריװ טשינ סָאװטע יװ ,ןעעזעגסיוא טָאה ץלַא סָאד זַא ,טכיל
 ַא ףיוא ןענישרעד רָאנ ןיא סָאװ ,סעכלעזַא סָאװטצ יװ ,סטכארטעגסיוא
 ,טייקיטכיל רערעכיזמּוא ,רעקידרעטיצ ןּוא סנטָאש ןּופ טּבעװעג ,עלייוו
 רעד ןּופ ןרעװ ּוצ ןעגנולשעגנייא ,ןדניוושראפ ּוצ רעדיוװ ןכיג ןיא ידּכ

 ,שינרעטצניפ
 ךיז טָאה ץלַא ןּוא ןייגסיוא םַאּב ןטלַאהעג טָאה עלעּבעװש סָאד זַא רָאנ
 ַא ןדנוצעגנָא דלַאּב ךיז טָאה ,סנטָאש ןיא טקנוטעגנייא עלייוו ַא ףיוא

 אמסאי
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 ,למעלפ יולּב ,ןיילק ַא טימ ןדנּוצעגנָא ךיז ןּוא ןּוטעג-קסַארט ַא גניל
 מא טָאה ץימע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע !ןדנּוצעגנָא סָאד טָאה רעװ
 ןיילק ַא ןּבעגעג ןײרַאףרָאװ ַא רעּבױצ ַא ךרּוד יװ ןּוא לציּפש ַא ןּוטעג
 טָאה טכיל עגנילצּולּפ סָאד ,ןיירַא שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ןיא לרעייפ
 ףגיװשטנַא ףיט ןּבילּבעג גנילצּולּפ ןענעז עלַא ,טשַאררעּביא ןעמעלַא
 יא ּוֵצ ךעלנע זיא סָאװ ,דליּב ַא טלקיװעגרעדנַאנּופ ַאד ךיז טָאה ןַאד
 ןיא ןעמּוקרָאפ רשפא ןענעק עכלעװ ,רעדליּב:רעּבױצ ענעי ןּופ םעג
 ןעמּואװשעגסױרַא ןענעז שינרעטצניפ רעד ןּופ ,טכַאנ ןייא ןיא טנזיוט
 :עמ ןּופ ןטלַאטשעג עטפּושיּכרַאפ יװ ,עטדיילקעג ּבלַאה ,עטעקַאנ ּבלַאה
 עסיװ יד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז רענעמ יד .רעדניק ןּוא ןעיורפ ,רענ
 ַא ןפרָאװעגרעּביא טַאהעג ייז ןּבָאה ןּבױא ןּופ זיולּב ,םישּוּבלמ:טכַאנ
 רעַּבײװ יד .עקרּוּב עקידרעטניװ ַא רַאגָאז רעדָא עצעּבוי ַא ,קָאר-ףָאלש
 עסעּפ ,סעװרָאּב -- עלַא ןּוא ,סעקלַאה ןיא ,ןּבױה יד ןיא ןעוועג ןענעז
 ַא ,טנעה ענעכָארּברַאפ טימ ,גנּוגעװַאּב ןָא ,לּוטש ַא ףיוא ןסעזעג זיא
 עקיזָאד יד ןּוא ,ןגוא עלעקנּוט טַאהעג טָאה יז .עטעשטרּוקעגנעמַאזוצ
 טַאהעג טציא ןּבָאה ,רעכעל יד ןיא ןעקנּוזעגנירַא ףיט ןענעז סָאװ ,ןגיוא
 .עג ךעלגנעל ,סַאלג ריא ;ץנַאלג-רעּביּפ ןקידנענערּב ,ןקרַאטש ַא רעייֵז

 ןגיוא עקידרעייפ יד ןּוא ,קידנעטש יװ רעסַאלּב ןעוװעג טציא זיא טכיז
 ךיז ןזײװַאּב סָאװ ,ןעקנּופ עטיור יד יװ ,םיא ןּופ טקּוקעגסױרַא ןּבָאה
 :ַאלעגניא ןַא ןּופ תוברּוח יד ןשיװצ ץנַאלג ןכעלמייהמּוא ןַא טימ ךָאנ
 ךעלטניּב ןסירעגרעפַא ךיז ןּבָאה ּביױה ריא רעטנוא ןּופ .הפרש רענעש
 :רַאפ ןייצ יד ,טנפעעג:ּבלַאה ןטלַאהעג יז טָאה ליומ סָאד ; רָאה עלעקנוט
 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ךָאד ןּוא ,קידנגייווש:ףיט ןסעזעג זיא יז ,טצירק
 ַא ,יירשעג קידנסײרצרַאה ַא סעּפע טיירש טלַאטשעג-ןעיורפ עקיזָאד יד
 ריא .ןשטנעמ םענעפלָאהַאּבמּוא ,םענעקָארשעצ ,ןטלמּוטעצ ַא ןּופ יירשעג
 ןּבָאה טנעה ענעכָארּברַאפ יד ,ףליה ןטעּבעג טָאה קילּב רעקידנענערּב
 ;סדליװ סעּפע טקיוקעגסױרַא טָאה ןזעװ ןצנַאג ריא ןּופ ,טָאג ּוצ ןפּורעג
 .עג רעד ףיוא רעד טימ ,סיפ עסעװרָאּב עריא טימ טנַאמרעד טָאה יז
 רעד טימ ,עקלַאה רעטלרינשרַאפ טכער טשינ ,רענעפרָאװרעּביא דניווש
 ןגָאיּפָא רעמ טשינ ךיז ןָאק סָאװ ,היח ַא ןָא -- ּביוה רעטשטּורעגּפַארַא
 רראפ ,םּורַא ןּוא םּורַא טלגנירעגמּורַא ןיוש יז ןּבָאה סָאװ ,טניה יד ןּופ

 ןסיירעצ ּוצ עליו עדעי יז טיירג ןענעז ןּוא ליּבעג רעייז טימ יז ןּבױט
= 
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 ןּוא ןטייװצ ןָא רענייא ןסיוטשעגנָא ךיז ןּבָאה ייז ,ליונק ַא ןיא טשימ

 ןּבָאה סָאװ יד .געװ ןיא ןענַאטשעג ייז ןענעז סָאװ ,ןכַאז יד ןפרָאװעגמּוא

 : סעּכ טימ ןנירשעג ןּבָאה ,ןטייז יד טּפַאלקעצ ייּברעד ךיז |
 יז יצ ,םיעגושמ ַאד ןענעז יצ !רָאי ץרַאװש ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---

 ? ןּברָאטשעגסיוא עלַא ָאד ןענ

 ; ענעקַארשעגרעּביא ןּוא עטלמוטעצ ןפּורעג ןּבָאה ערעדנַא

 טדניצ !ןַא שטַאכ ךיז טפּור ?טריסַאּפ ָאד טָאה סָאװ !השנמ !עסעּפ --
 !ןָא סעּפע שטָאכ י }

 ,עװש יד ןענּופעג טנָאקעג טשינ ןפֹוא םּוׁשּב לָאמ סָאד טָאה השנמ רָאנ

 ,ןסעגראפ רע טָאה ןכּוז ןטימ ןיא רָאנ ,טכּוזעג קיסיילפ טָאה רע .ךעלעּב

 ,רעּביא טנעה יד טימ טרַאשעגמּורַא טָאה רע .טכּוז רע ךעלטנגייא סָאװ

 ןיא רע ,ןפנָארּב ןּופ לזעלג ַא ןעװעג זיא סע רָאנ ,סעּפע טּפַאכעגנָא ,שיט

 .זַא ,טניימעג טָאה יז ;ןקָארשעצ ןעוועג זיֹולֹּב זיא עטעּפ .טיירדעצ ןעוועג

 ןוא ּבּוטש ןיא ריא ּוצ שינרעטצניפ-טכַאנ רעד ןּופ ןעמּוקעג זיא דש ַא
 זיא השנמ -- ;ןּבײרטרַאפ ןענעק םיא ןעמ טעװ קוסּפ ַא סעּפע טימ זַא

 ןקָארשעג ליפיֹוזַא טשינ ךיז טָאה רע .טפיורשעצ ןצנַאגניא ןעוועג רעּבָא
 ראפ טַאהעג ארֹומ טשינ טָאה רע 2:סטכעלש סעּפע טנַאעג טָאה רע לפיוו

 רַאפ טסואװעג טשינ ןײלַא טָאה רע ,שרעדנַא סעּפע רַאפ רָאנ ,דש ןייק

 טשרע טשינ ףרַאד ןעמ ,ךעלמייה טשינ ךיֹוא ןיא ןײלַא ןּבעל סָאד ,סָאװ

 רעטנַאלּפ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע זַא ,טריּפשעג טָאה רע ,םידש ןייק

 ,ץענ רעקרַאטש ַא רעייז רעּבָא ,טכעלרעכעל ַא ןיא ןרָאװעג טקירטשרַאֿפ ןּוא

 ןעשעג ןיא סָאד יֹוזַא יװ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ ןפֹוא םּוׁשֹּב טָאה רע

 ,טרַאעג ךעלקערש םיא טָאה סָאד ןּוא ,טכַאלעגסיֹוא טליפעג ךיז טָאה רע

 זַא ,לכש םעד םיא ןעמונעגקעװַא ,ןצרַאה םַאּב טסערּפעג ,טלעװקעג םיא

 רע זיא ,בּוטש ןיא ןפיֹולּוצנײרַא ןעמּוק ןשטנעמ יװ ,טרעהרעד טָאה רע

 ,הּפרח ןּופ ליפעג ַא טּפַאכעגמורַא טָאה םיא ,טרעדּורעצ ןרָאװעג רעמ ךָאנ

 ,טקירעדינרעד טליפעג ךיז טָאה רע .ןענַאד ןּופ ןפָאלטנַא ןרעג טלָאװ רע
 ,ךעלעּבעװש יד ןכּוז ּוצ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טָאה רע .,טעּפשעגסיֹוא

 / ,שוּבלמ ַא ןפרָאװעגרעּביא ךיז ןּוא לקניװ ןיא ןעגנאגעגוצ זיא רָאנ

 .עג טשינ ךיז טָאה רענייק רעכלעוװ ףיוא ,ךַאז ַא טריסַאּפ טָאה גנילצּולּפ

 ָאד ןענעז סָאװ ,עלַא יד טשינ ןֹוא עסעּפ טשינ ,השנמ טשינ -- טכיר
 .עולּפ טָאה עלעבעװש ַא ,ןעיירשעג ןּוא למּוט טימ ןפיול ּוצ ןעמּוקעג
 שש
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 ָאלּב:ץרַאװש ןעװעג זיא למיה רעד ,ןעװעג טשינ זיא הנבל ןייק .טכאנ
 ךעלניײװעגרעסױא ןַא טַאהעג ןּבָאה עכלעװ ,ןרעטש טימ טסַאפעגנייא ןּוא
 :לּודעגמּוא יװ טרעטיצעג טָאה ?למיה ןיא ןרעטש רעדעי ,ץנַאלג ןקרַאטש
 . .טּפַאשנדייל רעקידנעמַאלפ ַא סעּפע ךרּוד טציירעג יװ ,טקנעּברַאפ יװ ,קיד
 ,םעטָא ןסייה ַא טכיוהעגסיוא טָאה למיה רעטנרעטשעגסיֹוא רעקיזַאד רעד
 עצנַאג יד ,לטעטש עצנַאג סָאד טלקיװעגמּורַא ךעלעמַאּפ טָאה רעכלעוװ
 ןּבָאה עכלעװ ,רעמייב עכיוה יד ךיוא ןּוא רעדנּוזַאּב ?זייה סעדעי ,דרע
 + יקָאלעג-לקנּוט ערעייז ןיירא שינרעטצניפ רעד ןיא ןּביױהעג טרָאד ןּוא ַאד
 יװ ױזַא ,טייקירעפעלש עסיז ַא םעלַא ףיוא ןפרָאװעגנָא ןּוא -- ,ּפעק עט
 ףיֹוא טייקירעפעלש ַא םעטָא ןסייה ריא טימ ןָא טפרַאװ יֹורּפ עדנּביל ַא
 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע רָאנ ,ןגיושעג ףיט טָאה טכַאנ יד .ןטּבילעג ריא
 טָאה טכַאנ רעד ןּופ סלּוּפ רעד ; ןרעיוד גנַאל טשינ טעװ ןגייווש סָאד זַא
 טימ ןעגנּורדעגכרּודַא ןעוועג זיא טכַאנ יד ,קרַאטש ּוצ ,קראטש טּפַאלקעג

 ,טייקיורמּוא
 לסעג םענעי ןיא ךעלזייה עלַא טעמּכ טקעװעגפיֹוא ןּבָאה ןעיירשעג סעסעּפ
 רעד ּוצ טזָאלעג ךיז ןּבָאה עלַא ןּוא ,ןשטנעמ סיֹורַא ןענעז םּוטעמּוא ןופ
 'ד זיֹולּב טשינ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .לַאקרעּפ השנמ ןּופ גנוניואוו
 :נַאג יד ןּוא דרע יד ןּוא ?מיה רעד ,ןיילַא טכַאנ יד ךיֹוא רָאנ ,ןשטנעמ
 ליּבַא טאה ףיֹוה ַא ןיא ץעגרע .ףָאלש ןּופ ןעמּוקעגפיֹוא ןענעז טלעװ עצ
 ןטיײװצ ַא ןּופ טנּוה ַא טרעפטנעעגּפָא םיא טָאה ךָאגרעד ,טנוה ַא ןַאטעג
 טָאה ערעדנַא ןיא ,טכיל ןויװַאּב ךיז טָאה רעטצנעפ עכנַאמ ןיא .ףיֹוה
 סָאװ טשרע זיא עכלעוו ,ענעדיי ַא ןּופ ּפָאק רענעקַארשעצ א ןזיװַאפ ךיז
 ןכרּוד ןגיוּבעגסױרַא ךיז עטעקַאנ-ּבלַאה ַא ,טעב ןּופ ןעגנורּפשעגּפָארַא
 .-ײברַאפ ַא .ַאּב לֹוק קידרעטיצ ַא טימ טגערפעג ןּוא רעטצנעפ

 : ןקידנפיול
 ?טריסַאּפ סָאד טָאה סָאװ !ןשטנעמ --
 השנמ ַאּב ,ןעסעּפ ַאּב ,ייּברעד ָאד ? ןעיירש טרעהעג טשיג טָאה ריא --

 ! רעדיינש
 םּורָאװ ,טיירדעגרעּביא לָאמ יירד עלא ךיז ןּבָאה בּוטש ןיא ןהשנמ ַאּב
 טימ ןפיֹול וצ ןעמּוקעג ןענעז ןשטנעמ יד .רעטצניּפ:קָאטש ןעוועג זיא ָאד
 סעּפע ןּוא קערש ַא סעּפע ןופ ןּבירטעג ,לַאפ:רעסַאװ ַא ןּופ טעּפמיא םעדו
 ,עגפֹונּוצ ןּוא טלעטשעגּפָא ייז טָאה שינרעטצניפ יד רָאנ ; טייקירעגייג ַא
 עי
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 * ק צינ טי שז .7 .ה

 ןושנמ זַא ,ןגיושעג ףיט ױזַא ץלַא טָאה ןסיורד ,ָאד ,זױהרעדָאפ ןּופ םיא
 טירט טרעהעג ךיז ןבָאה סע טשינ ,ןצרַאה ןיא ןיטעג ּפַאלק ַא שזַא טָאה

 ' ,ןּוטעג ךרָאש ןייק טשינרָאג לָאמּוצ טָאה סע
 :ןָאטעג ףּור ַא לָאמַאכָאנ ןּוא סיפ יד טימ ןּבעגעג עּפוט ַא טָאה השנמ
 / . !קישּפ ַא !ַאש ַא --
 ףעד ,זיוהרעדָאפ ןרעטצניפ ןיא ןעגנולקעגּפָא טמעט ןּבָאה רעטרעװ ענייז
 זיא ןסיורד ,ָאד ;םיא ןּופ קזֹוח טכַאמ ,טכַאדעג ךיז טָאה ,ָאכע רעקיזָאד
 ןסיּברַאפ ןימ ַא ,ןגײװש ןּוא שינרעטצניפ ץּוח ַא ,ןעװעג טשינ רָאג
 כיילג עטפַאהרעדיוש ,עזייּב ַא סעּפע ךיז טליפ סע ןכלעװ ןּופ ,ןגייווש

 .טייקיטליג
 ײֹוזַא ןעװעג זיא רע רָאנ ,ריט יד טּפַאלקרַאפ קירוט השנמ טָאה ךעלדנע
 רעטכידעג ַא .לּפמעל סָאד ןשַאלרַאפ ייּברעד טָאה רע זַא ,טקישעגמוא

 רעטנּוא טרעטיצעג ןּבָאה סיפ יד ,ןרעטש ןפיוא סױרַא םיא זיא סייווש
 ןײרַא קירּוצ זיא ןּוא ןריולרַאפ ןצנַאגניא טשינ ךיז רע טָאה ךָאד ,םיא
 עקידנעניװ יד ןּוא ּבייװ סָאד ןקיורַאּב ּוצ ידּכ .ּבוטש רעטייווצ רעד ןיא
 םּורָאװ ;ןפיל יד ףיוא ןּברָאטשעגּפָא םיא זיא טרָאװ סָאד רָאנ .רעדניק
 סָאד טרעהרעד רעדיװ לָאמַאטימ ךיז טָאה טונימ רענעגייא רעד ןיא

 ,ריט רעד ַאּב ןעלּבַארג
 ןפָאלעגּוצ זיא יז ,עטירּבעגּפָא ןא יװ ןעגנורכשעגפיוא זיא עסעּפ
 טימ טשינ ןעירש ןעמּונעג ןּוא סע טלַארּפעגפױא ,רעטצנעפ םּוצ

 ;לֹוק ריא
 {טלַאװעג !טעװעטַאר ! ןשטנעמ ,טלַאװעג .--
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 ףפדנפיירגרפ ַאזַא סעּפע טימ ןעמונעגכרודא ןעװעג ןענעז ןעיירשעג סעסעּפ
 ןצנַאג ןרעּביא רענּוד ַא יװ ןגָאלשעגּפָא ךיז ןּבָאה יז זַא ,טייקידוועקערש
 ןּבָאה סע ,ןקע עלַא ןיא זיּב טלסיירטעגפיֹוא ןּוא סע טרעדּורעגּפױא ,לסעג
 ,טנפעעג קיטסַאה ךיז ןּבָאה רעטצנעפ ,סנדָאל ןּופ סעטנערּפ טקַאנקעג
 יד ,לסעג ןרעּביא ךרּודַא זיא רעטיצ ַא ,טלַארּפעגפיֹוא ךיז ןּבָאה ןריט

 ,לגייפ ענעקָארשעצ יװ טּפַאכעגפױא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ
 יַאּב רעגײזַא ףלעװצ ,-עקינייװ רעדָא רעמ ,ןעוועג ןייז ןָאק טלַאמעד

0 



ׂ0 
 יק צינ טיש  ה

 רעד ןשיװצ ןּופ רעטצניפ רעד ןּופ טכּוזעגסיורא יז עפלעוו ,עקלַאה ַא
 יז .טעּב ןבעג לּוטש ַא ףיױא ןגעלעג זיא סָאװ ,םישוּבלמ עּפּוק
 ּפאק םַאּב עלײװ עדעי ךיז טּפַאכעגנָא ,טלסיירטעג ןצנַאגניא ךיז טָאה
 ןפױא טשטילגעגּפַארַא ריא ךיז טָאה סָאװ ,ּביוה יד טקּורעגרעּביא ןּוא
 .סָאװ טסּואװעג טשינ טָאה יז רָאנ ,ןּוט סעּפע טלַאװעג טָאה יז .םינּפ
 יא ייװצ ןפַאלשעג ןענעז עכלעװ ,רעדניק יד ּוצ ּוצ יז זיא ךעלדנע

 :ןקעװ ןעמונעג ייז ןּוא ,טעּב סהשנמ ןיא ייווצ ןּוא טעּב ריא
 טייטש ,טשיג שטָאכ טפַאלש ,עלעדניה ,עלעדלעז ,עלעקצַאכ ,עלעדנעמ --

 טָאה טָאג ףָארטש ערעטצניפ אראפ סָאװ ,ךיז טּוט ָאד סָאװ ;טעז} ,ףיוא
 ,.ןיוה ןיימ ףיוא טקישעגנָא

 :רעד זיא השנמ .ןענייוו ּוצ ןּביױהעגנָא ןוא ןעמוקעגפיוא ןענעז רעדניק יד
 סָאד .עלעּבעװש ַא טכּוזעג ןּוא סעקטַאג יד ןיא ןכָארקעגמּורַא ?ייוו
 ןיוש טָאה רע רָאנ ,טרעהעגפיוא ךעלטנגייא טָאה ריט רעד ַאּב ןעלּבַארג
 סע טעװ ,ןײרַא טעּב ןיא קירּוצ ןגייל ךיז טעװ רע ּביוא זַא ,טסּואוװעג
 ןיא ףיט ןּוא ,שינעטער ַא סעּפע ןעװעג זיא סָאד ,יינספיוא ןּבײהנָא ךיז
 .ןייז עקַאט לָאז סָאד יצ ,לפייווצ ַא םיא ּוצ ןּבילקרַאפ ךיז טָאה ןצרַאה
 ,שטגעמ ַא רָאנ זיא שטנעמ ַא ,,,טסיײו רעװ ,טסייוו רעװ .ץַאק ַא יו ,רעמ טשינ
 ,טכוזעג ןּוא ןכָארקעגמורַא גנַאל זיא רע ,ןסיוו טשינרָאג ןָאק שטנעמ ַא
 ןצנַאוניא ךעלטנגייא טלָאװ רע ,שיט ןא ןּוא ןלּוטש ןא ךיז קידנקַאהנָא
 רָאפ טליורגעג סעּפע טָאה םיא ,ךעלעּבעוװש ןייק ןעניפעג טלָאװעג טשינ
 ןוא לפמעל סָאד ןדנוצעגנַא ,ןענופעג רע טָאה ךעלדנע רָאנ ,טכיל רעד
 ןעלקגיו עלַא ןיא טיײרּפשעצ ךיז ןּבָאה ,סנטָאש טימ טשימעג ,טכיל ןסאּפ

 ,רעטצנעפ טייז רענעי ףיוא ,ןסיורד ןגָאלשעגּפָא ךיז ןּוא בוטש ןּופ
 טימ טקוקעגמּורַא ךיז טָאה רע ,ךיק רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא ןַאד
 ַא ןופ ץעגרע זַא ,טַאהעג ארֹומ טלָאװ רע יװ ,טייקרעכיזמוא ןא סעּפע
 רעד ,טלאק ןעװעג זיא םיא ,ןזײװַאּב סעּפֶע גנילצּולּפ ךיז טעװ לקניו
 טלַאװעג טשינ ןעלטייק יד ךיז ןּנָאה סעּפע ,טיירדעג םיא ךיז טָאה ּפָאק
 םיא ןיא ,לגיו םעד טקורעגקעװַא טָאה רע ןעוו ,ךָאנרעד ,ןעלטייקפיוא
 טמה רע רָאנ ,טנַאה רעד ןּופ ןלַאפעגסױרַא לּפמעל טָאד טשינ רעיש

 ,ריט יד ףױא:לַארּפ ַא ןּבעגעג ןּוא טּומ טסַאפעג
 ,לוק קידרעטיצ ַא טימ ןּוטעג ףּור ַא רע טָאה -- !קישּפ ַא !ָאש ַא --
 ףיױא ןוטעג גָאלׂש ַא טָאד שינרעטצניפ ַא ןּוא טייקליטש עכעלקערש א
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 יק צינ טי שז 5 ,ה

 ינייא ךעלקערש זיא ןּוא ןעלדַאנ יד יװ ,סָאד טָאה לגענ ,ןּוטעג םּורּב ַא
 .ּוקעגקירּוצ זיא ןּוא קעוַא ןעװעג ,ךיז טכַאד ,ןיוש זיא יז ,טרַאּפשעג
 פערט טשינ ןעק ןּוא תיעט ַא ןבָאה ןּומ יז ,ןגירק סע לָאז ּפַאכ ַא ,,,ןעמ

 ,ּפָאק-ןצַאק ַא : ןעמ טגָאז םגיחּפ טשינ ,,.םיִּתּב-יִלעַה עריא וצ םיהַא
 :ןצכערק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עסעּפ רָאנ
 ױא ..טסײװ רעקידעבעל רעד טָאג ,טסײװ רעקידעּבעל רעד טָאג --
 ,השנמ ,.,ןרעה ןרעיוא עניימ סָאװ ,םעד ּוצ גָאלק ַא ןעעשעג רימ זיא יו
 ךָאדַק;טסָאה ,טָאג ןיא קנעדעג ,השנמ !שיט ןפיוא שמּוח ַא שטָאכ גייל

 ! רעדניק עגיילק
 ,עלײװ ַא ןסעזעג יֹזַא זיא ןּוא טעּב ןיא טצעזעגפיוא ךיז טָאה השנמ
 יפ;1רַא רע זיא ךעלדנע .ןעקנַאדעג יד ןיא ךיז אֹּב הצע ןַא סעּפע קידנכּוז
 עטשרע יד טלעטשעג טָאה רע יװ יֹוזא ,"ןנ ; דרע רעד ףיוא ןעגנּורּפשעג
 ליטש רנד ןיא ץלַא ןּוא טרעהעגפיוא .ןעלּבַארג סָאד טָאה ,טירש

 ,ןרָאװעג ==
 ..רוטּפ ,ןיוש -- בײװ םּוצ טגָאזעג רע טָאה -- !טסרעה ,ּונ --
 ןײרצ טעב ןיא ןכַארקעגקירוצ ךיז ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןּוא
 ןענירעד טרָא ד ןײגוצניײרַ טכיויפג טשינ טָאה רע סָאװ ,רענעדירפוצ ַא
 שינרעטצניפ רעד ןיא ּפַא ךיו טליּפש שינמייהעג ןימ ַאזַא טעּפע זאוו
 ףץנטרא ןצנאגניא טעזעג ץשיג ךאנ ךיז טָאה רע ,רָאנ ,טכַאנ רעד ןופ
 ןיא ןעלּכארג סָאד טרעהרעד רעדיװ ךיז טָאה סע יװ ,טעּב ןיא ןגיוצ

 ,ריט רעד
 .םירא ןא ןּוטעג ײהשעג א עסעּפ טָאה -- !טלעװ רעד רעּביא עטַאט --

 ! ןשטנעמ ףַױא יירש ,השנמ -- עטרעטילשג
 השנמ טָא ה-- לארשי לֹּכ רַאפ ןייז רימ סע לָאז הרפּכ ענייר עגייש ַא --
 ףרַאד טגָאטרַאפ ןגרָאמ -- ּפָארַא טעּב ןּופ קירּוצ קיזנכירק ,טלמרומעג
 ַא טימ קסע ןַא רָאג ךיא ּבָאה ,טעּברַא לקיטש םּוצ ןעטענ ךימ ךיא
 ןייק טשינ לּוד ,טרַאװ ! תוחור ידלַא ּוצ ,ןרעװ סע לָאז ופט ַא ,ןעלגַארג
 ,טרַאװ ,רעדניק יד ףיוא טשינ קעװ ,טשינ ץכערק ,טשינ עשטיווק ,ּפָאק

 ,,טרַאװ ,טכיל ַא ןדניצנָא לעוו'כ ,ןעז ןייג לעוװ'כ
 רעזעװרענ ַא סעּפע טימ זיא יז ,ןטרַאװ טלָאװעג טשינ טָאה עסעּפ רָאנ
 דניושעג רעד:ףיוא ךיז ןפרָאװעגרעּביא ןּוא טעּב ןּופ ּפָארַא טײקיטסַאה
 טעג

 יי
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 יק צינ טי ש ז . ,ה

 טלָאמעד טסקנעדעג ,הזומ יד ןעזרעּביא ןזָאל ןייג טסלָאז -- טגָאז
 ?ןיֹרַא ריט רעד ןיא עכרּוטש ַא ןבעגעג גנילצּולּפ טָאה'ס ,טכַאג רעד ףיוא

 ןַא ..שטנעמ רעשירַאנ ,הא !ץַאק ַא ןגװעג ךיוא רשפא זיא :לָאמעד

 "'עּבעל רעד טָאג .תֹורְצ עלַא סױרַא ןעמּוק ,ּבײװ ןייק טשינ טגלַאפ ןעמ

 ..ןיוה ןיימ רעּביא טגנעה'ס סָאװ ,טסייוו רעקיד

 "רעד רעדיװ ךיז טָאה טּונימ רעד ןיא םורָאװ ,ןבילּבעג ?יטש זיא יז
 יװ ,רעקיטפעה ןּוא רעקרַאטש ךָאנ ,ריט רעד ןיא ןעלּבארג סָאד טרעה

 ּוצ קירּוצ טַאהעג ךיז רע טָאה ,טירט קידנרעהרעד ,לטגיה סָאד ,רעירפ

 רעד ןּוא לטסעק ןשיװצ ,שינעטלעהַאּב ןגרָאּברַאפ ןייז ןיא טכיילשעג
 ,ןײרַא טעּב ןיא טגיילעגקירוצ ךיז טָאה השנמ זַא ,ךָלגרעד רָאנ ; טגַאװ

 :עגפױרַא ךיז סעּכ ןטלּפָאט ַא טימ ןּוא ןטרָאד ןּופ רעפא רעדיװ סע זיא

 ,ריס רעד ףיוא ןפרָאװ

 ,ןוסעג ירשעג א עסעּפ טָאה -- ! הׂשנמ --

 טשיג טסעװ -- טרעזייּפעצ השנמ ךיז טָאה -- !דרעפ !טקַא !המהג --
 לליטש ןייז

 ,טסואוועג טשינ טָאה רע םּורָאװ ,ייװ םיצ סעכ םעד טוָאלעגסױא טָאה רע |
 ןצרַאה ןיא םיא ּוצ ךיוא .ןוט לָאז רע סָאװ ןּזא ןטכַארט לָאז רע סָאװ

 יז  ןעװעג ךיז ַאּב ןיא רע שטָאכ ,קערש ַא סעפע ןבייקרַאפ ךיז טָאה

 ,ץאק ַא יװ ,שרעדנַא סעּפע ןייז טשינ ןעק סָאד זא ,רעכ

 .נטלַאהגיײא ,ליטש ץנַאג עלייװ ַא ןגעלעג ןענעז יו ןייז ןּוא השנמ ןּוא

 רעטגנערטשעגנָא ןַא סעפע טימ ךיז קידנכרָאהנײא ןוא םעטָא םעד קיד

 ײז יװ ,טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,שינעטער םעד ּוצ טײקמַאזקרעמפיוא

 טליהעגנייא ןעװעג זיא בּוטש יד .ריט טייז רענעי ףיוא ,טניימעג ןּבָאה

 עג ךיז טָאה ,שינרעטצניפ רעקיזמד רעד רעביא רָאנ ,שיגרעטצניפ ןיא

 סעּפע ,רערעטצניפ ןּוא רעצרַאװש ךָאנ ,ןקלָאװ א סעפע טגנעה ,טכַאד
 -ערג עריא ןּופ סױרַא זיא טכַאנ עליטש יד ,גנונדרַא ןיא ץלַא טשינ זיא

 .רע ןּופ ןעמוקעג זיא טפַארק עטנַאקַאּפמוא ,עטכעלש ַא סעּפע ןוא ,ןצענ
 ךיז טלָאװ יז יװ ,טצַארק ןּוא טלּבַארג ,ריט רעד רעטניה טייטש ,ץעג

 *ערַא; יד ןּופ ּור יד ןרעטש ןּוא גנּוגיואו רעניילק רעד ןיא ןסײרנײרַא ןלעװ

 ,ןשטנעמ ענעפלָאהַאכמוא ,עמ

 השנמ ךעלדנע טָאה - ץַאק ַא ןיא סָאד האירּב ענדּוקסַאּפ ןימ ַא ---
 יו
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 זַא ,טלציקעג ביל ױזַא טָאה ןּוא טעשטשַאלעג ןּוא טעלגעג טָאה סָאװ
 רעד ןּופ ןקּור ןפיוא לסיּב ַא ךיז ןעלקייק ּוצ היחמ ַא ןעװעג זיא סע
 רע זיא ךָאנרעד ,ךס ַא ,ךס ַא ,ךעלעטניּפ עסייוו טלקניפעגּפָארַא ןּבָאה ךייה
 ,ךַא ...ּבוטש רעדמערפ ַא ןיא קעװַא ץעגרע עטתיּבח.לעּב יד ןפָאלעגכָאג
 סָאװ ! דמערפ ױזַא ץלַא סעּפע זיא ָאד ןּוא ,ָאטשינ זיא עטתיּבה:לעּב יד

 ? ןענַאד ןּופ ןגירקסיורצ ךיז רע לָאז ױזַא יװ { ןּוט רע לָאז

 ןּוא סיפ עטשרעטניה יד ףיוא ןּוטעג-לעטש ַא ךיז טָאה לטניה סָאד ןּוא
 ןטלפײװצרַאפ ַא ּוצ ןסָאלשטנַא יװ ,ּפָאק ןטימ ןּבעגעג:לסיירט ןקרַאטש ַא
 .עגּוצ דניװשעג זיא ןּוא שינעטלעהַאּב ןייז ןּופ רעפַא זיא רע .טירש
 .רעד ,ךיז רעטניה קילּב ַא ןפרָאװעג ךָאנ טָאה רע .ריט רעד ּוצ ןכָארק
 .ונעג ןּוא ריט רעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ריפ עלַא טימ ךיז רע טָאה ךָאנ

 .ךעלעגענ עניילק ענייז טימ ןעלּבארג ןּוא ןסייר ןעמ
 יד ןּופ ּפָאק םעד ןיטעגיּביה ַא טָאה ,ּבוטש רעטייווצ רעד ןיא ,עסָעּפ

 ;ןּוטעג גָאז ַא ןּוא סנשיק
 ?טסרעה ּוד !השנמ !השנמ --
 ,ןפָאלשעגנייא ןצנַאגניא ןעוװעג טשינ ךָאנ זיא השנמ
 ןייז סָאד) ןומ ץאק ַא -- טרעפטנעעג רע טָאה -- !רעה'כ !רעה'כ --

 ,,,ןסיורד
 .סנשיק יד ןיא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא קירֹוצ טשינ ןיוש טָאה עטעּפ רָאג
 טגײל ןעמ !ןעלּבַארג סָאד רָאנ רעה ! ןרָאי יד ּוצ גָאלק ַא !השנמ --

 ,,ריט יד ןייא ךָאד
 רע טָאה עליײװ ַא ,ּפָאק םעד ןּביױהעגפיוא השנמ ןיוש ךיוא טָאה ןַאד
 עטעּב ןּופ ןעגנורּפשעגּפָארַא קיטסאה רע זיא ךָאנרעד ,טכרָאהעגנײא ךיז
 ןיא לָאמַאכָאנ ןּוא לָאמניײא ןּוטעגיּפַאלק ַא ןּוא ךיק רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא
 טעּב ןיא טגיילעג ךיז ןּוא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ךָאנרעד .ןירַא ריט רעד

 ; ןיילַא ךיז ּוצ יו קידנדעד ,ןיירַא
 טעשזדנַאלּבראפ ןּבָאה ךיז ןּומ ץַאק ַא 1 שינעקישנָא ןַא ןעזעג --
 ..ןעלּבַארג טשינ ןיוש יז טעװ רעמ ,ריט ןיימ ּוצ ןּפָארטעג טקנּוּפ טָאה ןּוא

 ,ןיז ןיא ןגעלעג שרעדנַא סעּפע זיא ןעסעּפ רָאנ

 יעג יז טָאה --- ןלזג ַא ַאְּב יװ ,ריִד ַאּב ןטעּבעג רעּבָא ךימ ּבָאה'כ --
= 

 האוואי
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 יק צינ טישו 5 .ה

 ז

 לטסעק ןרעטניה עליו ערַאּפש ַא ןסעזעגּפָא זיא לטניה סָאד יװ םעדכָא
 .ךנע רע טָאה ,רעזָאלסגנּוגעװַאּב ַא ,רעטעשטרָאקעגנעמַאזּוצ ַא

 :עג ךיז ןּוא ּפעק ןצרַאװש ,םעניילק םעד טימ ןָאטעג לסיירט ַא ךעל

 ךליּב סָאד .טלעװ רעד ןיא ץעגרע ָאד ןזיא רע ּואוו ,ןעזמורַא ןעמונ
 לטסעק םעד םּורַא ,סכעליירפ ןייק ןעװעג טשינ זיא םּורַא ןּוא םּורא
 :עג ךיז טָאה סע עכלעװ ןּופ ,סעטַאמש עטכייפ טרעגלַאװעג ךיז ןגָאה
 ןפרַאװעצ ןגעלעג ןזיא ןּבענרעד .חיר רערעיוז ,רעסואימ ַא רעייז ןגָארט
 רעד ןֹופ .ןצײהגײא םּוצ טײרגעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,רענעּפש עפוק ַא
 ןעזעגסיױא טָאה רעכלעװ ,םעזעּב ַא ןענַאטשעג זיא לטסעק טייז רעטייווצ
 .רַאפ ,רעטרַאדעגּפָא ,רעטלַא ןַא יװ ,רעטיר עטרַאטשעגסיורא...טגייז טימ
 ,ןגילפ ןּופ יירעילפ ַא טרעהעג ךיז טָאה לכיק םעד ןּופ ,םיוב רעטכש ח
 ןָאלגרַאז ןּבָאה ןּוא ּפָאט ַא רעּביא לֵאֹּב ַא טעװַארּפעג טרָאד ןּבָאה סָאװ
 ןיא רעטייװ לסיּב ַא .טֹכַאנ רעד ןּופ טייקלקנּוט רעד ןיא טמוזעגניירצ
 ,טײקצרַאװש קיטש סיורג א ןּופ טלַאטשעג רעד ןיא לקנעש ַא ןענאטשעג
 ףעלגעמ טשינ ןיוש זיא רעמ רָאנ ,ןכַאז ךָאנ ןעװעג ןענעז םעד ןּױה
 ןטָאש ַא ןגעלעג טרָאד זיא סעּפע ,רעטצניפ רעד ןיא ןענעק רעד ּוצ ןעוועג
 ןּופ ןּוא ,ןרעדנַא ןטימ רענייא ןטכַאלפרַאפ ןּוא טשימעגפיונּוצ ,ןטָאש ַא ףיוא
 *עג'ךיז טָאה סע ,טייקליטש עקיטכעדרַאפ ַא ןגָאלשעג טָאה םעלַא םעד
 סעּפע ןעלקיװסיוא ךיז טעװ טיײקצרַאװש רעקימּורַא רעד ןּופ זַא ,טכַאד

 ,ןעגנילשרַאּפ ןּוא ןקיטערעד סעלַא טעװ סָאװ ,סרעצרַאװש ךָאנ
 .עגפיונּוצ ךיז ןּוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא רעדיוו לטניה סָאד טָאה ןַאד
 טשרע !קילגמּוא ןימ ַאזַא ןיא ןלַאפעגנירַא רע זיא יױזַא יװ ,טעשטרּוק
 לַּבלעֶק ַא ןּבירטעג תיּבה:לעּב ןייז טָאה ,טנװָא ןּבלעז םעד ,גנַאל טשינ
 לּבלעק סָאד טּפַאכעגנָא ןּוא ןטניה ןּופ ןפָאלעגכַאנ זיא רע ןּוא ,ןטכעש ּוצ
 סָאד זיא ,ךַא .רעטײװ ןייג טלָאװעג טשינ טָאה סע ּביוא ,סּופ ַא ַאּב
 טָאה רע זַא ,יירפ יוזַא ןעװעג זיא טלעװ יד !געװ רעכעליירפ ַא ןעוועג
 .קירּוצ עליװ עדעי ןּוא ןטיײז עלַא ףיוא קעװַא טיי ןפיול טנָאקעג
 .טכעש ןּופ ףיוה רעד .לּבלעק סָאד ןּביירט תיּבה.לעּב םעד ןפלעה ,ןעמּוק
 .זָארג טכיפ ,קידעקעמש ַא טימ ןסקַאװַאּב ןצנַאגניא ןעװעג ןזיא זיוה

4: 

 טיי ודאי
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 ּוצ ,קילגמּוא סיורג ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא טלָאװ רע יװ ,טּבױטַאּכ יװ
 ,גנּוטער ןייק ָאטשינ ןיוש זיא סע ןכלעוו

 ,םעניילק ןייז רעּביא ןפָאלעגכרּודַא רעטיצ רעקיטפעה ַא זיא גנילצולּפ

 .רעד ךיז ןּבָאה ּבּוטש רעטייווצ רעד ןּופ ,רעּפרעק ןקידוועריר ,ןצרַאװש

 ןעגנּורּפשעצ טשינ רעיש זיא לטניה סָאד ?טָאד זיא רע ,,.טייג ןעמ ,טירט טרעה

 טשינ ןּוא טרעהעג טשינ ,טליפעג רעמ טשינרַאג טָאה רע ,קערש רַאפ

 טשינ רעײז סעּפע ןיא ָאד ןַא ,ןענַאטשרַאפ רָאנ טָאה רע -- ,ןעזעג

 טשינ זיא רע .סכעלטניירפמוא ןּוא סדמערפ ךעלקערש סעּכע ,סטּוג

 ךיז טָאה ןּוא ,ריט רעד ןּופ טלקײקעגקעװַא ךיז רָאנ ,ןכַארקעגקעװַא

 יז רעד ןּבענ לקניװ םניא ,לטסעק ןרעטניה ןיהַא טּפעלשרעד םיוק

 ,רעטלפייװצרַאפ ַא ,רענעגָאלשרעד ַא טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ָאד

 ןעמוקעגײרַא זיא רעכלעװ ,השנמ טָאה לייוװרעד ,רעטעשטרָאקעג .יוגּוצ

 טלטייקרַאפ טסעפ יז ןּוא ריט יד טלגיררַאפ ,ּבּוטש רעטייוװצ רעד ןופ

 ןופ רעטצנעפ סָאד יצ ,טװאּורּפעג רע טָאה ךָאנרעד ,ןעלטייק ייווצ ףיוא

 רעד; ןיא קירּוצ ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןּוא ,טכַאמרַאפ טּוג זיא ךיק רעד

 .ןײרַא ּבוטש רעטייווצ

 :גנּוגעװַאּב ַא סעּפע טרעהעג ךָאנ ךיז טָאה ּבּוטש רעטייװצ רעד ןּופ

 יתאירק סָאד ייז טימ טגָאזעג ןּוא ןפָאלש רעדניק יד טגיילעג טָאה עטעּפ

 יּבָארד ןּופ טירט ,ןלּוטש ןּופ ןקּור ַא טרעהעג ךיז טָאה סע ,ןענעייל.טמש

 ןּוא ןקעד ןּופ ןשיור ַא ,עגָאלדָאּפ רעד רעּביא ךעלסיפ עסיוויַאּב ענ

 :טליטשעגנייא רעדּורעג סָאד טָאה זייווקיצנייא ,זייווקיצנייא רָאנ ,סנשיק

 ײז ףיוא ןפרָאװעג ןּוא סרעּפרעק עדימ יד ןעמונעגפיוא ןּכָאה ןטעּב יד

 ךיוא ךיז ןּוא לּפמעל סָאד ןשָאלעגסױא השנמ טָאה ףוס םּוצ ,טייקיור ַא

 ,ןײרַא טעּב ןיא טגיילעג

 ןּוא טײקצרַאװש ַא ןיא ןרָאװעג ןעקנּוזרַאפ גנוגיואוו עניילק יד זיא ןַאד

 :טע ןגָארטעג ךיז טָאה טיקליטש רעקיזָאד רעד ןיא רָאנ ,טייקליטש ַא

 םעד טימ לציפש זייּב ַא ןָאטעגּפָא טָאה לרוג רעד .,סכעלמייהמוא סָאװ

 ןכלעוו ןיא ,זױה ןצנַאג םעד טימ ןּוא לַאקרעּפ השנמ ןופ דניזעגזיוה

 ,טניואוועג טָאה השנמ
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 ףעטײװצ רעד ןיא רעּביװ יד יװ ,טרעהרעד רע טָאה ךעלדנע
 ףע ךיז ןטיײרג ןּוא ךעלכיט יד םּורַא ךיז ןעמענ ,ףיוא ךיז ןלעטש ּבֹוטש

 :עגקעװא ךיז ןּוא ?לטסעק ןרעטניה ןּופ רעפַא רע זיא ןַאד ,םייהא ןייג

 ףויּבה.לעּב ןייז ןעגנירפשזוצכַאנ טיירג ןייז ּוצ ידֹּכ ,ריט רעד ַאּב טלעטש

 סעפע טריטשרעד רע טָאה גנילצּולּפ .ןײגסױרַא רָאנ טעװ יז יװ ױזַא ,עט
 יה ןכָארקעגוצ זיא רע ,ריט רעד ןּופ טייוו טשינ קַאמשעג ןשילרעטסיוא ןַא

 יא סָאװ ,סעקרעגוא ערעיוז ?דניט סָאד ןקעמשמורַא ןעמּונעג ןוא ּוצ

 .עגנֲא םיא טָאה רע :ןלעפעג םיא זיא קאמשעג רעד ,ןענַאטשעג ןטרָאד

 ,טיירטשעצ לטיּב ַא ןּוא טרעטייהעגפיוא םיא ,רעכעלזָאנ יד טלציקעג םענ

 ,,ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא ריט יד טנפעעג טאה עטתיּב:לעּב ןייז ,טָא ,טָא רָאנ

 רע3;{ טָאה רע ,ןיהַא גנורּפש ַא ןּבעג;נעג טעּפמיא טימ טָאה לטניה סָאד

 טעמּכ טּפַאלקרַאפ םיא ךיז טָאה ריט יד .קילּבנגױא ןַא טימ טקיטעּפשרַאפ
 זיא רע ןּוא ,םײהַא קעֹװַא זיא עטתיּכהילעב יד ,זָאנ עמַאס רעד לַאפ
 פוטש רעטנַאקַאּבמוא ,רעדמערפ ַא ןיא ,ןײלַא רעגייא ָאד ןּבילּבעג

 םיא ןיא רעדיוש ַא ,טמײלעג יװ ןייטש ןּבילּבעג רע זיא ןַאד
 :9ג ןוטעג:-ץילּב ַא םיא ןּבָאה ןגיוא יד רַאפ ,ןקּור ןרעּביא ןפָאלעגכרּוד
 טקיקעג קילּב ןקידתונמחרב ַא טימ ןּוא ןענַאטשעג ןיא רע ,ןעקנופ על
 טאה סָאװ ,ריט רעקידתוירזכא ,רעמוטש רעד ףיוא ,ריט רעטכַאמרַאפ רעד ףיוא
 ריא טימ ,טלעװ עיירפ ענייש יד ,ןסיורד ןּביל םעד םיא ןּופ טלײטעגּפָא
 ,טעבעג ַא טקירדעגסיױוא ןּבָאה ןגיוא ענייז ,למיה ןטנרעטשעגסיוא ,ןסיורג
 .רעייהעגמוא ןַא ןעועג ןיא יז ,ןענַאטשרַאפ טשינ םיא טָאה ריט יד רָאנ
 ,ןטסײל עריא טימ ךעלקערש ןעזעגסיוא טָאה ןּוא עטסעפ ןּוא עסיורג
 ויא םורא ןּוא םּורֲא ,ןעלטייק יד ןּוא ל?גיר םעד טימ ,עקמַאילק ריא טימ
 ָאד טצילּבעגנײרַא טָאה בוטש רעטײװצ רעד ןופ זיולּב ,רעטצניפ ןעוועג
 ע.ַא ןעװעג ןיוש ךיז ןענעז סעטנכש יד ,לפמעל םנּופ לַארטש ַא רעהַא
 ,ןהשנמ ןופ ןעמיטש יד טרעהעג רָע ךיז ןּבָאה ןענירעד ןּופ ,ןעגנַאגעצ
 ָאד יד ןיא טכרָאהעגנײא ךיז טָאה ?טניה סָאד ,רעדניק ייד ןּוא ּבייװ ןייז
 ןבָאה יז .ןעמּונעגמּורַא םיא טָאה קערש ַא סעּפע ןּוא ןעמיטש עקיז
 לַאמנייק ךָאנ יז טָאה רע ,דמערפ שילרעטסיוא ,דמערפ ןעגנולקעג םיא

 ןּוט יז ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ עקיזָאד יד סָאד ןענעז רעװ ,טרעהעג טשינ
 ןלװעג זיא רע ,רעכיזמוא ךעלקערש טליפעג ָאד ךיז טָאה רע ? םיא טימ

= 
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 יק צינ טי ש ז .? .ה

 .ייװ יד ןשיװצ ןטערטעגנייא זיא ןַאד .ףיוא טנייש ןּוז יד ןעו ,ןטָאש ַא

 :ַאװ ,עצרַאװש . ףיט ַא טקּוקעגניירַא טָאה ןסיורד ןּופ ,טייקליטש ַא רעב
 טצילּבעגּפַארַא ןּבָאה ןרעטש טנזיוט .טכַאנ-רעמוז עכעלטּפַאשנדיל ,עמער

 טנזיױט טימ רעטצנעפ עקירעדינ יד ךרּוד ןעקנואוועגניירא ןּוא למיה ןופ

 ןרעלַאק סָאװ ,ןכייט עפיט ,עיולּב ןגעװ ןּוא ענעקנּורטרעד ןגעװ ,תודוס

 .רעדלעפ עטיירּב ,עטייוו רעּביא ץעגרע ךיז

 .עג ךַאנ גנוניואװ ןיא רעדינש השנמ .ַאּב זיא ,סעטנכש יד ץּוח ַא

 ןכלעװ ןּופ ןּוא ןעעזעג טשינ טָאה רענייק סעכלעוו ,שינעפעשַאּב ַא ןעוו

 ,לטניה ץרַאװש ,ןיילק ַא ןעװװעג זיא סָאד ,טסואװעג טשיג טָאה רענייק

 זיא סעכלעװ ,עלעדרָאמ סייװ ןּוא ךעלסיפ עצרּוק ,לכייּב קיד ַא טימ

 :עגסיוא ןּוא טקעמשעגסיוא טָאה סָאװ ןּוא ךעלטכייפ ןעוועג קידנעטש

 .רעד טלעװ עצנַאג יד ןלעװ טלַאװ סע יװ ,ךַאז עקיצנייא עדעי טּפַאנש
 סע ,גנּי ץנַאג ןעװעג ךָאנ זיא עלעטניה סָאד .ןקעמשרעד ןּוא ןטנּורג

 ןיא ןוא עטבצק יד עלייּב ּוצ סע טָאה טרעהעג .טליּבעג טשינ ךָאנ טָאה

 יװ ,עטתיּב.לעּב ןייז ןָא ןטלַאהעג ךיז טָאה סע זא ,יירטעג ױזַא ןעוועג

 יז ּואװ ,ריא ןפָאלעגכָאנ ןּוא ,עמאמ רעד ןּופ ץרעש רעד ןָא דניק ַא

 טָאה ,ןהשנמ ּוצ ןעמּוקעגנײרַא זיא עלייּב זַא .ןּוטעג-ריר א רָאנ ךיז טָאה

 :רעד ,ריט,רעד ךריד ןײרַא ריא ןּופ רעירפ ךָאנ זיא סעכלעוו ,לטניה סָאד

 זיא רע .ךיק ןּופ לקניװ ַא ןיא ץעגרע לזיימ ַא ןּופ ךרָאש ַא טרעה

 יד ּואװ ,ּבוטש עטייוװצ רעד ןיא ןיירַא טשינ וויא ןּוא ּוצניהַא ּוצ ךיילג

 רעד ןיא סערַאּפש עלַא טקעמשעגסיוא טָאה רע .ןסעזעג ןענעז רעּביײװ

 ןיפ ןרעדּור ןרַאּברעה םיוק ,ןליטש םעד ּוצ טכרָאהעגנײא ךיז ןּוא טנַאװ

 ןיוש טָאה רע זא ,ןעמיונרַאפ ױזַא םיא טָאה סָאד .עגָאלדָאּפ רעד רעטניה

 רע ,ןײרַא ּבוטש רעטייוװצ רעד ןיא ןּוטעגיקוק ַא טשינ טנװָא ןצנַאג םעד
 רַאפ ןיוש זיא סָאד ןּוא ,םיטש סעלייּב ןענירעד ןּוֿפ טרעהעג טָאה רע

 ןוא רעכעל יד ןיא טרעטשינעג גנַאל טָאה רע זַא .ןעועג גונעג םיא

 ןוא הרוחש:הרמ ַא סעּפע ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ,ןענּופעג טשינרָאג

 ַא סעּפע רעטניה טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע .טייקנדירפוצמוא רעמיט ַא
 ,קע םעד ךיז רעטנּוא טגיילעגרעטנוא ,ךיק רעד ןבענ לטסעק ןכָארּבעצ
 ןעגנּוטכַארט ערעטצניפ ןיא רענעקנּוזרַאפ ַא ןּוא ןרעיוא יד טזָאלעגּפָאדַא

 ןיא קילּב ןרַאטש ַא טימ טקוקעגנייא ךיז ןּוא ליטש ץנַאג ױזַא ןסעזע

 ,טייקלקנּוט רעקימורא רע



|| 

 ןרָאי טימ זיא ,ןלױּפ ןיא ךעלטעטש עטסנפרָאװרַאפ ןּופ םענייז ,ב ןיַׂש א
 טָאה סָאװ ,זיוה ַא לסעג ןגעלעגּפָא ןַא ןיא ץעגרע ןענַאטשעג קירוצ 6;
 ןיא רעזיה ערעדנַא עלַא ןּופ טנכייצעגסיֹוא טשינרָאג טימ טעמּכ ךיז
 רעד ןיא ןּוא ,ןדי עכעלטע טניואוועג ןּבָאה רעדינ רעד ןיא ,לטעטש
 טָאה ,םעדיוב ַא ןֹופ ןרָאװעג טכַאמעגרעּביא זיא סָאװ ,ּבּוטש ַא ןיא ,ךייה
 ןצנַאג ַא טָאה סָאװ ,יוג רעמָאל ַא ןעװעג זיא סָאד ,טסיױק ַא טניואוועג
 טכַאנרעדפיוא ןדעי ןזיא ןּוא רעפרעד עקימּורַא יד ןיא טלטעּבעג גָאט
 טקָארּבעגנײא ,רעסַאװ ךיז טכַאקעג ,עּברָאט רעלּופ ַא טימ ןעמּוקעגמײהַא
 .עג ןּוא טמלצעגרעּביא ךיז ,ןסעגעגּפָא ,טיורּב רעקיטש עטלמַאזעגנָא יד
 ,תוכאלמ . ילעּב :ןשטנעמ עטסָארּפ ןעװעג ןענעז ןדיי יד ,ןפָאלש ןעגנַאג
 .ַאט ערעיז יװ ױזַא טּבעלעג ָאד ןּכָאה ייז .רעײג:ףרָאד ,רעלדנעה:קרַאמ
 עכעלגעט :גָאט ערעײז ןיא ןעקנּוזרַאפ ןעוועג ןענעז ,סעדייז ןיא סעט

 ,טלעוו רעקידנסיורד רעד ןּופ טסּואװעג טשינ טעמּכ ןּבָאה ןּוא תוגאד
 .ייא ,רעדיינש ַא ,לַאקרעּפ השנמ ַאּב ןענעז טכַאניּוצ-תּבש ַא ןיא לָאמנייא
 ןעמּוקעגנעמַאזּוצ ,זיוה ןטנָאמרעד-ןּבױא םעד ןּופ רעניואוונייא יד ןּופ םענ
 ןעװעג ךיוא זיא'ס עכלעװ ןשיװצ ,סעטנכש עכעלטע לסיפא ױזַא טַאלג
 רעּביײװ יד ,לסעג ןּבלעז םעד ןיא לזייה טייווצ ַא ןּופ ,עטבצק יד עלייב
 טשינ יצ ,ןטָארעג ןענעז ייז יצ ,רעטנלָאשט ערעייז ןגעװ טסעימשעג ןּבָאה
 ,ּבײװ סהשנמ ,עסעּפ ,ליוק יד ןיא ןוטעגנײרַא טָאה עכעלטיא סָאװ ןּוא
 רעד ,השנמ .שיפ ןליפ םַאּב ּוטפיױא םעיינ ַא ןריא טימ טמירעג ךיז טָאה
 :עגנָא טָאה רע סָאװ ,טעּברַא ?קיטש ַא ןגעוו טלייצרעד טָאה ,תיּבה:לעּב
 סעומש רעד זיא ךָאנרעד .ףרָאד םנּופ ץירּפ ןרַאפ ןכַאמ ּוצ ןעמונ
 קירּוצ געט עכעלטע טימ זיא סָאװ ,קעלַאּב ,ץעגייש םעד ףיוא רעּבירַא
 זַא ,טלייצרעד טָאה ענעדיי ַא ענייא ןוא ,ךייט ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד
 ןּופ רעטצנעפ יד רעטנּוא ןזיװַאּ ןיוש ךיז טָאה קעלָאּב רענעגייא רעד
 ףלעווצ םּורַא .טָאטש רעד רעטניה קיטש ַא טניואוו רעכלעוו ,רעגייווש םייח
 : לוק:תּב ַא טימ ןפּורעג ןּוא רעטצנעפ ןא טּפַאלקעגנָא ץימע טָאה טכַאנַאב
 ןפיוא טגײלעגקעװַא טָאה'מ זַא ,טשרע ,קעלָאּב ןיּב ךיא ,ןירַא ךימ טזָאל
 דניוושרַאפ'ס יװ ,ןרָאװעג ןדנּואװשרַאפ רע זיא ,שמוח ןפָא ןא רעטצנעפ
 טא טוי



 זיוה א ןּופ לרֹוג א,יקצינטישז ל ה



 ,דלַאװ םנופ ןקָאל ענעדלָאג יד ךיז ןגיוו'ס ןעוו

 | ,םורַא ךַאלפלמיה ןקעדרַאפ ןטייקיורג ןעוו

 - דלַאפ ןיא דלַאפ ןּפמורש ךיז ווַאטס ןעלקנוט םעד ןיא ןעוו

 ..יםוטש ןוא גייוש ןוא דרע ןופ סיוש םניא ךיא לַאפ ןַאד

 ,ור עליטש:קיּבייא ןַא ,ור ַא רימ ףיוא טייוו סע

 ...טייז רענעי ןופ עקיטפול ןעלגילפ ףיוא טמוק סָאװ

 ,וצ ךיא סילש ןגיוא יד ,דלַאװ ןופ ץרַאה ןיא גיל'כ ןֹוא

 ...טיײצ עמוטש יד ןייטש טצײלּב'ס ,ץלַא ןעקנוזרַאפ טּביילג סע

 ,םיור ןעילצ-ןעיולּב ןיא ךימ ןגָארט סנקלָאװ :טכוד

 ..ידנַאל ַא טניישרעד דלַאּב :טרַאװ ..,טייװ ןיא ױזַא םעווש'כ ןוא

 ,םיױרט-ןענַאװש ַא ןיא יװ ,טרָאד ןיא ליטש:קילייה יװ

 ...דנַאר םענעי ַאּב דלַאּב ןיוש ,טכייל ןטפוד ןטעלג סע

 :דנַאליהשודק ןליטש םוצ טנעה יד טקנעּצרַאפ סיוא.קערטש'כ

 -י..ידימ ןיּב'כ ,דימ ןיּב'כ ,דימ ןיפ'כ -- ףיוא ךיז ךַאמ ,גנַאהרָאפ ָא
 א א א יא א יא יא יא א א יא א א א א א

 . .דנַאנַאכאנ ןקָאל עגדלָאג יד ךיז ןגיוו'ס ןעוו

 - - !טילּבעג ץרוק יװ :קידנצפיז ןלַאפ רעטעלּב ןעוו



 לאֿפ:רעטעלּב ןיא ! קאז םהרבא
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 רע טק ַאל פ .מ

 ךוּב א טימ טנַאה ַא ןוא קנַאב ַא ףיוא ןסעזעג זיא עמַאד ַא ,ןעלסקַא
 ,סיוש ןיא ןעגנָאהעגּפָארַא טייהרעדימ !יא

 ןוֿפ דוס םעד ןזיילפיוא טװאורּפעג טלָאװ ץימע יװ ,ןזעוועג זיא ליטש

 ,ךרע רעד ףיוא דיירפ רעכעלשטנעמ

 ףיוא יו טקוקעג ןוא רעטָאװ םָאֹּב ןענַאטשעג ןענעז טייל עטלא יד

 ,גָאט רעקיטסּברעה ַא ךיז טיצ םעדעפ ענעדלָאג

 ז1
 רעט ניו

 החפשמ סנטאט ןיימ ,ּבייוו ַא רַאפ דיױמספרָאד א רימ ןעמונעג ּבָאה'כ
 ןוא ליק-ןטָאש רימ זיא טולּב ןיימ ןוא .ןייּבעג ןיימ ןטלָאשרַאט טָאה

 ,ןרָאװעג טליקעגּפָא
 ,רעקַא ןיא דרעפ ערַאד ייװצ ןוא דלעפ סעגרָאמ ףלעװצ עטיײנשרַאפ
 ;עניליּפ רעד ייב רעפרעד יד ןופ רעיוּפ ַא ךיז יװַא זיא עטַאט ריא
 ערעזדנוא אה ךעלגנעהרָאפ עשירפ ךָאװ עלַא ןָאיטגנעה עמַאמ ריא

 ,רעטצנעפ
 ;העש רעדעי ןיא טכיװעג טימ ,געט ענעצנַאג ןענעז געט עניימ
 .ענעטעמס טימ טיורּב עװעזַאר ןופ חיר םעד טימ ,עדימ ןוא עצראוש
 טמערָא יד ךימ ןעילג סע ןטכענ עכעלרעדנואו ןענצז טכענ עניימ
 ץקיניײּב ןיימ יז טשוק ירפרעדניא עלַא .ּביײװ:ןרָאק טנוזעג ןיימ ןֹומ

 ,עמַאמ ןייק טשינכָאנ טרעװ יז סָאװרַאפ -- טסורּב = !
 ףלעוצ עטײנשרַאֿפ עניימ ףיוא ךיא קוק רטטצנעפ עגיילק עניימ ךרוד

 .ןטרעדנוהרָאי יד ןוֿפ רפסמ םעד סעגרַאפ ןוא דלעפ סעגרָאמ
 רעפטנע ןסנָאװ ענערירפעג טימ ןצלעּפ עניורב יד ןיא םיוג יד וצ

 ;ןועװ ןיימ ןופ טייקטיירּב רעצנַאג רעד טימ ךיא
 | רָאי;טוג -- ןגרָאמײטוג =
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 ינָאלב ףױרַא-ּפָארַא ױזַא טעװ קילּפ ןיימ ,ןפיילש יד ןיא ןָאט גָאלש
 טשינ ולימא לעווכ ןוא ,סריא דײלק-בוטש עטכײל ןרעביא ןעשזד

 ,יירטיטשינ ןעוועג טנייה ריא ןיּב'כ זַא ,ריא ןלייצרעד

 ץ
 טס ב רעה

 . = יירפ ןעװעג ךיא ןיּב גָאט םעד
 תועינצ רעליטש טימ ןלַאפ סָאװ ,דלָאג םעניורּב ןופ רעטעלּב יד יװ

 }געט עקיטסּברעה עקיטנייה יד ןיא רעמייּב יד ןופ
 ןרעליוק סָאװ ,ךעלפעק עקידנטכיול יד טימ סענַאטשַאק ענעָאכַאמ יד יו
 עסייוו ןיא ףיונוצ ייז ןּביילק ךעלגניי עניילק ןוא דרע רעד רעּביא ךיז

 } ןײרַא ךעלכיט 6
 ףלעווצ ןעייג סָאװ ,סיפ עסיװרָאב יד טימ ךעלדיימ עקידנכַאל יד יװ

 .גָאטימ ףיוא טעברַא רעד ןופ רעגײזַא
 *עג ןעגגילשנייא ןוא ןגיוא עניימ טנפעעצ טיירּב ךיא בָאה גָאט םעד
 ,טרעצעגסיוא ןעוועג זיא בייל ןיימ לייוו ,ןוז רעד ןופ טכיל סָאד טלָאװ
 ןוא טייקגקורט ןופ ןרעדנַא ןָא רענייא טּפַאלקעג ןּבָאה רענייּב עניימ

 ,טּפַאשקנעּב ןופ ןזעוועג ןפמורשעג:ייא ןענעז ןרעדָא עגיימ
 ןעמַאמ ןיימ טימ יװ ,גנידמעלַא טימ טיירפעג ךימ ךיא ּבָאה גָאט םעד

 ,טכַאנַאּב טייהרעניילק
 ןעוועג טגיוועגנייא זיא סָאװ ,קרַאּפ ןצנַאג םעד ןעגנַאגעגסױא ןיּב ךיא
 טלָאװ'ס יװ ,ןגָאלשעג טָאה ץרַאה ןיימ -- ,טייקליטש רעסיורג ַא ןיא

 ,טסּברעה טשינ ןעוועג גנילירפ טנייה
 רעצנַאג רעד ןיא רעסַאװ ןפיוא לפיש ןיא ןגיוצעגסיוא ךימ ּבָאה'כ
 ןוא רעטעלּב עטניורבעג-דלָאג ןעמואוושעג ןענעז רעסָאװ ןפיוא ,גנעל
 "עג למיה ןיא טָאה זדנוא רעּביא ,רעסַאװ ןפיוא ןעמואוושעג ןיּב ךיא

 ,ןוז יד ןטכיול
 ןענעז עגנוי יד לייװ ,טיײל.עטלַא טריצַאּפשמורַא ןּבָאה קרַאּפ ןיא
 יד ףיוא רעכיּב ענעגנָאהרַאפ טימ רעדניק ןוא ,המחלמ ףיוא ןעוועג
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 ןכָאװ ייוװצ .שינעילג רעדימ רעּפמעט טימ ףרָאד עצנַאג סָאד טילג

 טָאטש עטזָאלרַאפ םֹורֵא ךיז טרעגלָאװ ץעגרע ןֹוא .טינש םוצ ךָאנ

 ,ײלעצרַאּפ ןכָארגעצ ךיילּב לקיטש ַא יװ חמ ןיא

 לעװ ךיא ןֹוא ,לדיימ ,ךיד ץעז ,דלעפ טעד ַאּב סנסיפוצ ,ָאדיָאײטָא --}

 .  ."טָאטש רעד ןופ ןבעל ןגולק םעד ןופ ןלייצרעד ריד

 יד ןופ ןלייצרעד ןיימ סקירָאינצכעז סָאד טגנילש ,זיא יז סיורג יו

 ףרַאפײינש-ןסײװ םעד ןופ ןוא טכענרעטניוו = רעלעּב = קיטכערּפ

 ןךוא שינעקנע.גנילירפיברע ןעױלּב םעד ןופ ןוא ןייז:טמַאזנייא

 --שינעגָאי ןּוא ןעורסיוא ןוא ןרעוו:רימ םעד טימ סָארַארָאט ןצנַאג םעד ןופ
 ײעיולּב עסיורג יד טימ טרָאװ סעדעי ַא ױזַא טגנילש ןוא טגנילש

 םעניד םעד ךרוד ךרודַא יז ןעילג טנעה עניימ זיּב - ןגיוא:ןטלעוו

 ײװ ,סייש ןיא רימ וצ ןיירַא ּפָאק ריא טלַאפ סע ןוא דיילק-טנווייל

 ,רעמייּב יד ןופ לּפע עקיטייצ יד ןלָאפ סע

 עזױלּב יד יורטש סָאד טכעטש'ס ןוא ףרָאד עטיירּב סָאד טילג סע -
 - :טנעה עטעילַאמסענּפָא יד רַאפ ױזַא ךיז ןעמ טּפַאכ--סיפ |

 ,ךלימירעיוז סעשזייד עשירפ יח ןופ ןכוזרַאפ ןייג ןעמ טעװ טציא --
 ! טייא

17 

 גָאטימכָאנ ןגרָאמ

 .םיל ּבָאה'כ סָאװ ,לדיימ םעד יירט ןּביילּב טשינ טנייה לעוו'כ
 ןוא טגירקעצ ךיז רימ ןּבָאה געט עלַא ןופ ןכַאז עניילק יד רעּביא
 ,ןטלַאה וצ טנַאה ןיימ ןיא רעגניפ עניילק עריא וליפא טשינ רימ טיג יז

 ּםָאק ןיימ יװ-וא } טולּב עגושמ םורַא טלזיר ןרעדָא עניימ רעּביא ןוא
 =ייו יד ןוא ,ןזיור עקידעכעטש ןשיװצ רדסּכ טרעגלַאװעג ךיז טלָאװ

 ,ךיז ןצייר ,רימ טימ ךיז ןצייר ןסָאג יד ףיוא רעּב
 ןעמַאמ רעד וצ ןעמולּב יד ןעגנערּב ריא לעוו'כ זַא ,גָאטימכָאנ ןגרָאמ
 ַא טעװ טולּב סָאד ,קוק ַא ױזַא רימ ףױא ןָאט יז טעװ ,בוטש ןיא

 טאטאטטושייייטא אס
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11 

 טכטנרַאפ תפש

 ןַא טימ לכעליּפש שידָאמ:טלַא ןַא ריד זיא טלעװ יד סָאװ , , ,,
 } לסיפ ןכָארגעגרעטנוא

 ידּכ רעטצנעפ ןרעטנוא ריד וטספרַאװ ענייד ןופ געט ךעלקיטש סָאװ
 ןלַאפ ןזָאל וצ יינספיוא ייז ןגרָאמרעגיא ןוא ןּביילקוצפיוא ייז ןגרָאמ

 } סױרַא טייקידייל רעד ןיא ןציּפש-רעגניפ ענייפ ענייד ךרוד
  עמַאמ ַא ןייז וצ ריד חֹּכּב זיא עכלעװ-סעמַאמ עלַא ןשיוצ ןופ סָאװ
 --רעקידרקפה ךָאנ ריד ןופ זיא רעװ -- רעדניקײרקפה עֶלַא ןשיווצ ןֹופ סָאװ
 ןיא ענייד ןגױא ןעלגָאװ ןשינעטייוו עכלעװ וצ !ןטָאש רעקיטכיל
 ןעװ ,ענעדנוצעג-טשינ ןעלמיה ןופ ,גנַאגרַאפ-טלעװ ןופ העש רעד
 :רעליטש טרעקַאלּפ ןוא טיוה רעטניה ךיז ףיונוצ טסערּפ טולּב עיולּב'ס
 עקידסוחי יד ןופ ןייּב ןקילּב עקידנענָאמ תורוד ןוא ,דנַאנופ טייה
 ןוא קערש רָאפ ביל עסייו עצנַאג סָאד טליורג'ס ןוא ,ּפָארַא טנעוו
 סטיירב סעפע ךיז רעפַא טבייה ןעלקניוו יד ןופ : טכַאד'ס ןוא ,טכרופ
 ךיז טקערטש טלָאמעד ןוא -- ּפָאקילודגיןהּכ ַא ךיילג ,סצרַאװש ןוא
 ןשטנעּב ךיד טייג עטַאט ןייד ןעוו יו ,ןקַאנ רענעגיוגעג ןייד ױזַא סיוא
 זיּב שזַא טכַאמנָא ןיא ּפָארַא ךיז ןזָאל טנעה ענייד ןוא ,ירדנ:ל רַאפ
 עקידנעלמירד רעיא ןוא ,סענַאװיד עשיקרעט יד ןופ שוילּפ םעד

 / - :םורּבעג קידהמיא ןימ ַאזַא ךיז טרעליוק ןּבוטשסוחי
 יו *| וי:ַאד:ַארטס ! ּויָאדַארטס ַאי - ,

111 

 רע מוז

 רעד וצ גנַאגפיוא ןקידרעּביפ ןיא טנייה ןּבָאה טנעה עדייּב עניימ

 ןקידערָאינצכעז ןדנַאלּב ןופ טסירּב עננוי ייווצ ףיוא טלּפַאצעג טלעוו

 ,בייל.לדיימ
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 גנילירפ

 ןוא ץנַארק םעניוג ןשירפ ,רעמיש-ןטנַאילירּב ;דלָאג ןופ םי ןיא

 רעפַא ןסילפ סָאװ ,ןרעסַאװ יד ןגעו רענעטײלעשטנָאלָאװ ערעטייה

 גָאט ןטלַאק ןיא ּפָאק ןסיה םעד סױרַא ךיא גיב -- גרעב יד ןופ

 .ןעמוק טשינ טצװ סָאװ ,יד ,ןעמוק לָאז יז זַא ,ליװ ןוא ןײרַא

 ןוא ןרָאלק טימ ,טסורּב רעכיילב ףיוא ןזיור עכיילב טימ ןעיורּפ

 ,ןייג טשינ ךייא וצ לעװ ךיא - ןּפיל יד ףױא רענַאּב ןרָאלק:טשינ

 םַאלפ ןופ לכיה ןיימ ןיא ךייא ןײרַא ןזָאל טשינ וליפַא עגר ַא ףיוא

 יװ ןכַאמ דימ ןוא ןכַאמ טלַאק ךימ טעװ ריא -- טייקשירפ ןופ ןוא

 ?נעילגיקיטשרוד זיא ּפָאק ןיימ ןוא .גרעג יד ןיא גָאט-ּבלַאה רעד

 - ןעגנַאזעג עשלגניי עטקנעּברַאפ ןעגניז רעדילג עניימ ןוא ,קיד

 ,ןעמוק לָאז יז ליװ ןוא ןיײרַא גָאט ןטלַאק ןיא סױרַא ךימ ךיא גייּב

 .ןעמוק טשינ טעװ סָאװ ,י ד

 - ךָאנ יװ ,לּפעק ןעגנָאהעגּפָארַא ןָא טימ ןיוש לעשטנָאלָאװ יד טגיל

 ינטכייל רעטַאלג ַא :טײװ טשינ ץעגרע טלזיר לכעלעווק ַא ,דניז ַא

 ןסילּפּפָא לָאז לכעלעװק סָאד טשינ טוָאל ןוא טגיל ןייטש רעקיד

 ןײרַא ןרעדָא יד ןיא רימ טפירט ןוא סע טשיור -- קיור

 ןפרָאװעצ רעטיש ןענעז רָאה עסייוו ענייד סָאװ ,רעניימ רעקשטיטלַא

 םענעשעמ ןייד ןעמענמורַא לעװ ךיא ,ּביג -- ּפָאק ןטיירּב ןייד רעּביא

 ןיא טגניז סָאװ ,טולּב ןימ טימ ןלופרַאפ ןשטיינק יד ןוא ןרעטש

 ,ןעמוק לָאז יז ליװ ןוא גָאט-גרעּב ןטלַאק ןיא ,טכאנ-גרעב רעסייוו

 .ןעמוק טשינ טעװ סָאװ ,י ד |

 זיא ץלַא ,ןײלַא ןזָאלעג ךימ ןּבָאה ןזור עכיילּב יד טימ ןעיורפ יד

 ןעװעג ךעלרעה ערעטיש ןטלָאװ ּפָאק ןיימ ףיא יװ ,טליטשטנַא

 יילג עניימ רעמ טשינ ןעגניז סע ,טשינ טילג םַאלפ רעד .ןפרָאװעצ

 רעד טלקנוטרַאפ ,טליהעג םענירג ןיא טכיל סָאד ןשָאלרַאפ ,רעד

 גנע ,ףיונוצ ךיז ןעיצ רעדנעװעג עסייוו ,לּפענ םענעגיי; ןיא קילּב

 לָאמנייק טצװ סָאװ ,יד -- טייוו רעד ןיא טלזיר לכעלעווק א ,טרעוו

 ,ןעמוק טשינ



 ןטנווייל עלעקנּוס ! רעסקאלפ םהחנמ



 ריד וצ געוו םעד ףיוא טנווָא טנייה

 יורפ:סגנוטייצ רעמעערָא ןַא ךיא ּבָאה

 ןרַאילּפמעזקע עטצעל יד טלָאצַא

 ?+ .םײהַא ךעלרעדניק יד טקישענּפָא יז ןוא

 ןבעגעג ךיא ּבָאה זיירּפ ןכאפנעצ םעד

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,דילַאװניא ןטנלע ןַא

 ,רעױמ רע:לַאק ַא ןָא טנעלעגנָא

 .. .ךעלעבעווש לקעּפ ַא רַאפ

 רעריזיוה ַא ,דיי םענעקַארשרעד ַא ַאּב

 סמעש ראפ ןוא דמערפ שילרעטסיוא)

 (סַאג:טָאטשסױרג רעקיכליה רעד ןיא

 =. .ךעלדנעבכיש רָאּפ ייווצ טפיוקעג ךיא ּבָאה

 :ןטלַאהעגפױא ךימ טָאה הנוז ַא

 ..+!סָאריּפ פ א רימ קנעש ,יּבוּב ,

 ...רעייפ ןעוועג ףיס מ "יא ּבָאה קידנכַאל

 ןעגנַאגעג ךיא ןיּב טכייל ןֹוא ךעליירפ ןוא

 * ..ריד וצ געו ןיימ



 ד יל :צ ביל ; ץיווא ראה יעּב
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 איל

 ,טײקמַאונײא יו שטנעמ ַא ןופ עביל יד ף"וא ןקריוו לָאז טָאװ

 ?ַאירַאמ ,טשינ יז טמוק סָאװרַאּפ -- |

 "סיוא ןיוש ךיא ּבָאה ,ןטּכַארט ריא ןגעװ טנעקעג ּבָאה'כ סָאװ ,ץלַא

 .טשינ טמוק יז רעּבָא ,טּכַארטעג

 סעומש ןגנַאל ַא טריפעג טייקליטש רעד טימ ךיא ּצָאה גָאטיטכָאנ 'טנייה

 .טכַאמעג קיטעמוא ךימ יז טָאה ,ריא ןגעוו

 דלַאװ ןיא םיוּב ןדעי םורַא טזלָאה טניוו רעדנילט א .טייג ןגער רעד

 .המשנ ןיימ הצירק ךיז טסייר רימ ַאג ץרַאה ןיא ןוא

 עכעלטצ ןיוש ,שרעדנַא ןרָאװעג ,ךיז טכַאד ,זיא ריט ןפיוא עקמַאילק יד

 .ריא וצ טשינ ךיז טריר רעגייק ןכָאװ

 ָאטשינ זיא יז ,טנַאה סַאירָאמ ךָאנ טקנעצב יז

 ...טנייװ עקמַאילק יד
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4 
 קילּבנגיוא ןַא

 ךיא .וט ךיא סָאװ ,טגערפעג ַאירַאמ ךימ טָאה ירפרעדניא טנייה

 : רעפטנע

 ,בורח טנייה ךיא ךַאמ ,טיוּבעג ןטכענ ּבָאה ךיא סָאװ --

 ? ןָאט וצ ןגרָאמ וטסרעלק סָאװ ,ןגרָאמ ןוא --
 : רעפטנע ךיא

 רעטנזיוט רענעצ--טייוו רעייז ,טייוו ךָאנ זיא ןגרָאמ זיּב טנייה ןֹופ --

 ,סעגר
 : טכַאל יז

 ןוא ,גיוא ןטימ קילב ַא יװ רעמ טשינ ןיא ,ןשטנעמ ןגָאז ,עגר ַא -

 ,קילּבנגױא ןַא יװ רעמ טשינ זיא גיוא ןטימ קילּב ַא

 שטנעמ א לָאמַא טייטש קילּב ַא ןופ ,ץלַא זיא קילּב ַא ,ַאירַאמ .,ןיינ --

 ,רעטנוא סעכלעזַא ןוֿפ רע טייג לָאמליײט ןוא ףיוא ןפע? םעיינ ַא וצ
 טייג לָאמ טעכנַאמ ןוא ןפלָאהעג קלָאפ ַא ןופרעד טרעװ לָאמ סעכנאמ

 | ,רעטנוא םעד ּביולוצ סע

 =ןגיוא ןַאי וו רעמ טשינ בא ,ןּבעל זיא סָאװ ןוא טיוט זיא סָאװ ןוא

 .קילבנגיוא ןָא יװ רעמ ּביוא ,ריד וצ עּביל ןיימ ןיא סָאװ ןוא קילּב

 ,טלכיימש יז

1 
 ןיילַא

 טזייוו ןוא רימ ַאּב ןעװעג טשינ זיא .ַאירַאמ יװ ןכָאװ עכעלטע ןיוש
 ? סָאװרַאפ ,ףיוה ןפיוא טשינ ךיז
 =עמוא זיא דלַאװ ןיא ןוא בירט זיא ךיט רעד .ןגעד ַא טייג ןסיורד

 | ,ןילַא ןייז וצ קיט
 סָאװ ,שטנעמ ַא ףיוא ןקריו ןענעק לָאז סָאװ ,ךַאז ַאזַא ךָאנ ָאטשינ
 ;ךַאז ַאזַא ךָאנ ָאטשינ ןוא ןגער רעמַאזגנַאל ,רעליטש ַא יװ ,טביל

 םתוהסאה  ,ק.ינששוהאה 00
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 ,זייא ןפיוא רימ ןעייג ךעלדנע
 לגייפ יװ ,ןרעדנַא ןפיוא טרָא ןייא ןופ ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז ןגָאי רימ

 ןעיירד רימ ,גנואווש ןטכייל א רעייז טָאה ַאירַאמ ,םי ןטימניא טייוו

 יו ,זירק ַא ןיא רימ ןעייג ךָאנרעד .ּפָא ןוא ףיוא דָאר ַא ןיא ךיז

 .טסענ רעייז רעּביא ןניוס עסייוו

 ךאלמ רעקיטעמוא ןַא יװ טּבעװש ַאירָאמ ,רימ ךיז טכַאד לָאמ סעכנַאמ

 ,םיוא ןעמַאלּפ עטצעל יד ןעייג ייז רעטנוא ,לגילפ עטײרּפשענסיױא טימ

 4 רעגייז רעד טגָאלש סערוט ןופ ;רעסַאלּב טרעוו ךייט רעד

 -טייהַא רִימ ןעיײג ךָאנרעד ךייט ןרשּביא ךימ ךיא זָאל לָאמנײא ךָאנ --
 .ףירטמ פא ךיז טפור

 גנעל קידנעמיװש ,רעמ ָאטשינ זיא ַאירַאמ ,ןגָאז סעּפע ריא ליוװ ךיא
 .ןַאװש רעיולב ַא יוװ ,ךייט ןרעּביא סיוא

 .ןכיירגרעד טשינ יז ןָאק ךיא רעּבָא ,ךָאנ יז גָאי ךיא
 הט רענעדײז:ָאלּב יװ ,סיורא טנעה עניײמ ןופ רימ יז טּבעװש סעּפע

 ,רעמוז ןטימגיא
 ןּפַאכ טשינ ךיז טזָאל ןוא סע סייוו ?ירַאמ ,שוק א ןּבעג ריא ליװ ךיא

 ןגעקטנַא טייװ ןלײא טעױט עכעלטע ףיוא ןייטש יז טּביילּב ךעלדנע
 .סמערא עטײרּפשעגסיױא טימ רימ

 ,ןפור יז סגטייו ןופ ךיא רעה - !םוק ,םוק --
 .ץילּב ַא דלַאװ ןיא יװ ,ףיוא טרעטיצ ןליוו רעגנוי ןיימ
 .ןפור לָאמַארעדיװ ךיא רעה - !םוק ,םֹוק --
 ץייר ןשירעּביפ ןצנאג םעד טימ ריא וצ ןָאט זָאל ַא ךימ ליװ ךיא

 "נוא ןייא:ךערּב ַא גנילעולּפ ךיז טיג זייא סָאד רָאנ ,המשנ ןיימ ןופ
 ,םוהּת םוצ ּפָארַא קניז ךיא ,סיּפ עניימ רעט

 { ןַאירַאמ טימ ןייז טעװ סָאװ , , ,סיוא זיא דיל סָאד --
 טייפ ןייוו ךיא
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 ײז טקעװ רענייק ,ךעלפיש טימ ךייט רעסייו ַא טּפָאלש סנסיפוצ

 ,רעּביא טשינ |

 ,לטנַאמ רעזָאר ַא טגיל ךייט םענעריורפיַאפ ןרעּביא ,רעטניוו זיא סע

 ןוא םערק ןסייוו טימ ןגױצַאּפ ןענעז רעמייּב יד .רעטנוא טייג ןוז יד

 עגיילק טימ ןעגנָאהַאּב יװ ,גנַאגרעטנא םעד ןגעקטנַא ןעלקניפ

 ,ןטנַאילירּב
 יו סיוא ןעעז ןּביז עלַא ,ןענַאהרַאּפ סָאלש ןיא ןענעז רעטכעט ןגיז |

 .רעּביל ךיא ּבָאה ןַאירַאמ ,ענייא

 טיצ ךימ ,טכַאל .ַאירַאמ ךיא רעה ייוו:טייצ ,ליטש זיא סָאלש ןיא

 .ריא וצ ףױרַא

 טשינ ךימ ליוו ,ץיז ךיא ןכלעװ ףיוא ,לקנעּב סָאד ,טשינ ןָאק ךיא

 ,ביירש ךיא ,טנַאה ןופ ןייג טשינ ליו רעדעפ יד ,ןזָאלרַאפ

 עכעלטע ךָאנ ,ןסײה סע טעװ ױזַא ,ָאי - סיוא ןיא דיל סָאד --
 ,טקידנעעג ןוא ץרַאה ןופ ןּפָארט עכעלטע ,רעטרעוו

 ,ריט ןיא טּפַאלק ץימע
 ָו ןיײרַא =

 :רעטכעלעג קיכליה א ןופ ףיוא ךיז טלַארּפ ריט יד

 ! םוק - ַאירַאמ - ךיא !ָאד ןיּב ךיא -
 | *? ןיהואוו, גערפ ךיא

 -- טסָארפ רעד ,קיד זיא זייא סָאד -- ַאירַאמ טרעפטנע - !ךייט םוצ --

 ,םוק ןוא סרעשטילג יד םענ ,זָאר
 ןוטישוק ַא ןאירַאמ ליוו ךיא ,ליפעג שילרעטסיוא ןַא םורַא טמענ ךימ

 טשוקעג טשינ ןטרָאד לָאמנייק ךָאנ טָאה רענייק סָאװ ,טרָא ַאזַא ףיוא

 "רַאפ ץלַא ןּבָאה רימ ןלעװ דלַאּב םורָאװ !םוק ,טײגרַאפ ןוז יד --

 .ןייטשרַאפ וצ ַאירַאמ רימ טיג -- טקיטעּפש

 , . .ַאירַאמ ,רעּבָא --
 יז ...קירוצ ןעמוק ןלעװ רימ זַא ...טשינ טציא 4,ןיינ ,,ןיינ --

 .ךָאנ ריא ףיול ןוא סרעשטילג יד ּפַאכ ךיא ,בוטש ןופ סױרַא טכיול

 ,גרעּב יד ןופ ּפָארַא ךיז ןזָאל רימ
 ןופ רענניפ יד ןיא ןטלַאהעג ןרעװ רָאה ענעזָאלעצ ,עדנַאלּב עריא

 .,טשריפ ןשידניא ןַא ןופ טנעה יד ןיא ןצייל ענעדלָאג יװ טניוו
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 הברוח ַא יװ טגיל ענייא זיולב ,געוו ןיא טייוו ןענעז ןפיש עלַא ,םי
 ,םי ןטימניא ףיט ןעקנוזעגנייא

 ,ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא גָאט רעד ,קעװַא דלַאּב זיא טכַאנ יד
 ,רעּבירַא טשינ ןענעק רימ ,קיר'צ טשינ ןליוו ריּפ

 ץנוזז
 דרעפ עצרַאװש

 ףיא ןטעּבעג ַאירַאמ ךימ טָאה ,דלַאװ ןיא קידנציז ירמרעדניא טנייה
 ,ןלייצרעד סעּפע ריא לָאז

 ,ריא וצ ךיא גָאז - סיוש ןיימ ףיוא ךיד ץ.ז -

 ,טלכיימש יז

 + ןסקַאוירעד ַאזַא סיוש ןייד ףיא ןגָארטרעד ןענעק ןעד וטסעװ --
 | ךיא יוװ לדיימ

 ,ּבילוצ רימ טוט ַאירַאמ ,יָאי, גָאז ךיא

 עצרַאװש עפיט פימ ןַאפשעג ןרלָאג ןיא ,דרעפ ןופ ריא לייצרעד ךיא
 ףיוא קידנטרַאװ ןטנעמונָאמ עקירעירס יװ סיוא ןעעז סָאװ ,רָאה

 ,סָאלש ןטפושיּכרַאפ-טיױט ַא ןופ ןרעיוט יד רַאפ עטבילעג ערעייז

 ?ןעוװעג לָאמַא ןעו ןטרָאד וטסיּפ --

 הנבל יד יו ןעװעג זיא םינּפ ןייז סָאװ ,ןַאמ ַא - ךיא גָאז - ָאי --
 ,טריפעגניירַא טרָאד ךימ טָאה ,סייוו

  ןעזעג ןטרָאד ךיוא ךימ וטסָאה --

 .ךיא רעפטנע -- ןייג --
 , ,טנייוו ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ַאירַאמ

18 

 ןײא ןפיוא

 ,םיורט ךיא ,טכַאנרַאֿפ
 ףיוא סָאלש ַא ןיא ץעגרע ןענַאד ןופ טייוו ןליימ טנזיוט ףיוא ןיּב ךיא

 ,רעמייּב.ןדניל עטלַא ןופ דלַאװ ַא ןיא גרעב יד
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/1/ 

 ריצ ַאּפש ַא

 ,ןעצ רעגייז רעד טגָאלש רעטסיולק ןיפ
 ,טגווָא
 ,דלַאװ ןיא רימ ןעייג עדייב ,ַאירָאמ ןוא ךיא
 .ַאירַאמ ךימ טגערפ - ? ןריפ ךיד לָאז ךיא רשפא וטסליוו --
 .םערָא ןרעטנוא ךימ טמענ ַאירַאמ .ךיא גָאז - ָאי -
 ,ןגיוא יד וצ ךַאמ --
 ,סע וט ךיא
 ,ארומ ןייק טשינ ּבָאה -
 ,ךיא גָאז - ,וד יװ דָארג ארומ יד ביל ךיא --
 ,רעטכעלעג ןופ טרעטיצ ַאירַאמ|

 ןטערטעג רימ ןּבָאה ָאד ןוא לקוויר ַא ןעועג ,ךיז טכַאד ,זיא ָאד
 ?ַאירַאמ רָאו'ס ,לגרעב ַא ףיוא

,85 -- 

 ,.לָאט א ןיא טיירדעגסיוא ךיז רימ ןּבָאה ָאד ןוא
 .ָי ,ָא7 -

 ַא רעטנּוא ץיגרע ךיז ןעניפעג רימ ,ליפעג'ס ךיא ּבָאה רעטציא -
 =םֶלַשֲא ןייד ןופ ןשיור סָאד רעה ךיא ,למיה ןטפיטעגסיוא םעיירכ

 .עכייוו טעמָאס עטכַאדעגסױא ענייד ןופ ןגייוש סָאד ,ץרַאה ןדייז

 ,ןעקנַאדעג

 ַאירָ;מ ,ןרעה וצ רעסעּב ידֹּכ ,רעכעלעמַאּפ ,רעליטש ןייג ןָא בייה ךיא

 .טשינ ךימ טזָאל

 ,ןרעה ייז ליװ ךיא ,טירט ענייד ביל ךיא --

 רעציא ךאלמ ַא יו טסמוק וד :טשינ לָאמנייק ךיא רצה ענייד ןוא --

 .רעדנעװעג ענעדייז

 ,ןגיוא יד ןפע --
 | : ,ןפע ךיא
 רעטיירּב ,רעסיורצ ַא -- םורַא ןוא םורָא ,לזדניא ןַא רַעּפ ןעייטש רימ

 +טנאפאאפוטסאפ
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 ז1
 ן ג ע ר

 =נירּפש שינָאלװײטדלָאג טנזױט טימ יװ ,רעטצנעפ ןיא טקיוּפ ץימצ
 .ךעלקייּפ עקידנעג

 ,טסיזמוא ,ןרעהפיוא טעװ ןקיוּפ סָאד רעלק ךיא ,גנַאל טייצ ַא ןיוש
 ןטכָאקעגפיוא ןפיוא לגייפ עקידנעשודנָאלּב יו ןּבעװש ןעקנַאדעג עניימ

 .טקיטולּברַאפ טכַאלש ערעווש ַא ךָאנ םי
 טייז רערעדנַא רעד ףיױא ,רימ רעּביא ןגעקטנַא ,ןגיוא יד ןפע ךיא

 ,טלכיימש ןוא ַאירַאמ טציז
 ! ןײרַא רעהַא ָאד וטסיּב ױזַא יװ - ךיא גָאז - ַאירַאמ -
 ,רימ יז טרעפטנע -- יט רעד ךרוד -
 !טנפעעג ריד יז טָאה רעװ -
 ,ןפָא ןעוועג זיא'ז -
 ? ירפ ױוַא -

 ,טשינ סייווכ ,טכַאנ יד רָאנ ןעמוק רעירפ ךָאנ טלָאװעג ּבָאה'כ
 ,טנייה יװ טכַאנ ןגעו קנַאדעג ַאזַא טַאהעג טשינ ךיא ּבָאה לָאמנייק

 ןוא ןשָאלעגסױא ןרעטש יד טָאה הנבל יד ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ -
 ןרעטש יד ןייג רעצימע טעװ דלָאּצ } ןטלַאהַאּב ואוו-ץיגרע ךיז ןיילַא
 ןלַאפ דרע רעד ֹוצ ןעלמיה יד ןופ ןרערט ןלעװ קידנכוז ןוא ןכז

 : גָאז ךיא
 =רענייגיצ יװ ןענעז ּביש ןיא קידנקיּפ ךעלרעגניפ עניד ענייד --

 ,ךעלרעּפעלק
 -טנע יז לוק קירעיורט ןיד א טימ ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל ַאירַאמ

 : טרעפ
 ןיא טּפַאלקעג ןגער רעד טָאה סָאד ,ךיא ןעוועג טשינ זיא סָאד

 !טלָאװעג טשינ סע ּבָאה ךיא ,טקעװעגפיוא ךיד ןוא יוש
 ,קירעגיינ ךיא גערפ -- סָאװרַאפ

 יד טסלַאה וד ןעוװ ,טסגייווש וד ןעװ ,ןעעז ךיד ךיא ּבָאה טלָאװעג --
 ...טייקיּביא ןיא ןעז לָאמנייא ךיד טלָאװעג ּבָאה'כ ג וצ ןגיוא

 קוש עי 7
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 א רומ

 ,סנגרָאמירפ
 .ךעלגנעוצ ענעדלָאג עניד טימ יװ ,ןגיוא יד ףיוא רימ טסייר ץימע

 ,רעטצנעפ ןרַאט טייטש ַאירַאמ
 : טגערפ יז
 !שעמ יװ ןגיוא ערעייא ןוא סקַאלּפ יװ רָאה ערעייא ןענעז סָאװרַאפ --

 יז טכַארטַאּב ןוא רעפיט ריא ןיא קוק ךיא
 : רעטייוו טדער יז
 רענעגרָאטשעג ןיימ ןופ רָאה יד ןָא ךימ ןענָאמרעד רָאה ערעייא --
 .ארומ ךיא גירק ,ײז ןיא קוק ךיא ןעו ,ןגיוא ערעייא ןוא ,עקלַאיל

 .ןיג טשינ ליװ יז ,ּבוטש ןיא ןיירא יז טעב ךיא
 : גערפ ךיא
 ז ארומ רימ רַאפ וטסָאה --
 : טרעפטנע יז
 .ָאי --

 : גערפ ךיא
 ז טנייפ וטסָאה ןגיוא עניימ ןוא רָאה עניימ --
 : רעדיװ טרעֿפטנע יז
 ָאי ==

 ,לכיימש יא
 :ןָא ךיז יז טפור ,ןגייווש טונימ רָאּפ ַא ךָאנ
 ןוא רָאה ערעייא סָאד ,ןלעװ טשינ ךיא טלָאװ ,ןגעווטסעדנופ --

 . . ,שרעדנַא ןייז ןלָאז ןגיוא ערעייא ==
 .גירעיורט רעװ ךיא
 ,ךיא גערפ -- ? סָאװרַאפ --
 ןייקראא רַאפ ךיא טלָאװ ,ןַאד ןוא ארומ ןופ ץייר םעד ביל ךיא --

 .ןּבָאה טשינ ארומ
 ,ָאטשינ רעמ זיא עניילק יד רעּבָא ,ןגערפ סעּפע ךָאנ יז ליוו ךןיא
 טראני
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 ,קוב רעד וצ --
 .ךיוא טו ךיא ==

 ,ךָאנ ריא ףיול ןוא עקטנעוו יד ּפַאכ ךיא
 עסייווירעּבליז עניד טימ ָאלּב טעמַאס רעכייו יװ זיא למיה רעד

 ,שיפ ַא ןופ ןּפיש יװ ,ךעלדנקלָאװ
 ,ןּפעשנָא םַאּב ןכָארּבעצ טשינ רעיש ךיז טָאװ לגירק סָאד --
 ,ןפױלטנַא ליוװ ןוא טכַאל עניילק יד
 ,ךיוא ךיא ייג ,לסיּפ ןיילק ַא ךָאנ טרַאװ --
 יד רימ טרעפטנע -י .טשינ טייצ ןייק ּבָאה ךיא ,טשינ ןָאק ךיא --

 ,עניילק
 ןַאד ,ערעשטע ףיוא ךעלעשיפ יירד ייווצ ַא ןּפַאכ זיולּב ליוו ךיא -

 .ךיוא ךיא יג
 --.ןײטשּפָא ךָאנ ןלעװ ךעלעשיפ יד ,טשינ ןָאק ךיא ,טשינ ןָאק ךיא -

 .טכַאל ןוא לוק ןקידנעגנילק ריא ףיוא ךיוה עניילק יד טיירש
 ַאוַא טסָאה וד ןעוו ,ףוטש ןיא שיפ יד וטסָאה סָאװ וצ רעּבָא -
 גערפ -- !םיא ןיא שיפ רעטנזוט רענעצ ליפיוזַא טימ ךייט ןסיורג

 ,רעניילק רעד ךיא
 !ןטלעשיפ.דלָאג ןענעז צוטש ןיא ךעלעשיפ יד ,ערעדנַא ןענעז סָאד --

 ,הנּתמ ַא ןעקנָאשעג עטַאט רעד רימ טָאה יד
 ! ןעזרעדיוװ ףיוא --
 ! ןעזרעדיוו ףיוא --
 "נציז עניילק יד ןּפָארטעג ךיא ּבָאה ,דלַאװ ןכרוד קידנעייג ,טכַאנרַאפ

 ,טנייװרַאפ םיוּב ַא רעטגוא קיד
 ,טסיײה יז יװ יז גערפ ךיא
 .ַאירַאמ --
 ? ַאירַאמ ,וטסנייוו סָאװ --

 ,טנעה יד ףיוא ךיז טקוק ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל עניילק יד
 .טנייוו יז סָאװרַאפ לָאמַאכָאנ יז גערפ ךיא

 .טיוט ןענעז ךעלעשיפ-דלָאג עניימ --
 ,גייוש ךיא ,גיוא ריא ןופ ּפָארַא טסילפ רערט עול ַא

 שושייאייייפ טא : ט א א 7 "7 22 לא
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 יי

 רעד ,ענעסילשעגּפָא ןעלטיוצ יװ ךָאנ ןעגנעה עכנַאמ ,טקילּפעגּפָארַא
 טנעװ יד ,למיש ןופ גנילירפ רעד טניואװ םיא ףיוא ןירג זיא ךַאד
 ,ןכעלב עטשטיינקעגנייא ,עטלַא יװ ןעלמירד ןוא ךיז ןגייּפ ,ָארג ןענעז

 ,טלקנוט סע |
 ןָאטעגנָא .עטכַארטרַאפ ַא ןײלַא ץנַאג הלּכ יד טייטש .רעטצנעפ םָאַּב
 רעטצנעמ ןיא טגיל דיילקיהפוח עסייװ סָאלטַא ריא ,ןצרַאװש ןיא

 ,רעכַאמײענורט םָאב
 ןרעטש ענלצייא ךיז ןזײװַאּפ למיה ןעיולג טעמַאס ןיא
 | .טנװָא

/1 

 ףעל עשיפ

 יה טימ ןגָאװ ַא ,דלעפ ַא יװ בוטש ַא .םייה עיינ ַא ,הריד עיינ ַא
 ַא טגיל טייז ןייא ןופ ,ןרָאפמורַא ןענָאק טסיירד ץנַאג ָאד טלָאװ
 ןופ ןיורק יד ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,רעּבליז טימ ךייט רעגנַאל
 עקידלבָא עסַאלּב ןטימניא .קַארטַאט רענירגירעּבליז רעד - ּפמוז

 ,ּבייל ןיימ יו ,סעיליל
 עכעלטע .טרָא ןופ טשינ ייז טריר רענייק ,ךעלפיש ןגיל גערּב םַאג
 עמוק ךעלכיטיּפָאק ענירג ןיא טליהעגנייא רעּביײװ עטלַא יו ,סעּבאשז

 ,טָאג ןגעװ אמתסמ ,ןעמַאזוצ דוס ַא ליטש ןטלַאה ןוא ףיונוצ ךיז
 קירוצ רעדיװ יז טזָאל ןוא ריט ַא ןופ לגיר יד ףיוא טּבייה ץימע

 ,ֿפָארַא
 ןענעז רָאה עריא .ןציירד רָאי ַא ןופ לדיימ א ךיז טזײװַאּב ףיוה ןיא
 ןגױא עריא ,טסּברַאה ןיא ,ןוז רעקיטכַאנרַאֿפ ַא ןופ ןלַארטש יד יװ

 ,ןעזרעד טלעװ יד ןּבָאה יײז רעדייא ךָאנ םי ןיא לרעּפ יד יװ'
 ,לגירק-ןרעטמַאל ַא טגנעה טנַאה ןיא ריא ַאּב
 :רעפטנע ךיא .עניילק יד רימ וצ טנָאז - !ןגרָאמ טוג --
 ! ןגרָאמ טוג --
 .ּפָא יז לעטש ךיא ,רעזייװ ןייג ליוו עניילק יד
 { ריא טייג ןיהואוו --
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111 

 ךיז יוזַא

 ,ןליּפש ייז ,םירמז:ילּכ ןציז ןָאגַאװ ןיא רימ טימ ,טפיול גוצ רעד
 ,ןטייּב ןוא סעקנאל ,גרעּב ןוא ןלאט ,ןלאט ןוא גרעּב .טפיול גוצ רעד
 ןוא ענעדלָאג ענירג ןוא לעג ,עלעג ןוא ענירג ,סעקנָאל ןזא ןטייצ

 .ענעדלָאג ןוא ץרַאװש עצרַאװש |
 טייג ןוז יד ,ןײרַא לָאט ןיא דלָאג סעניװַאל ךיז ןסיג גרעּב יד ןופ

 ,רעטנוא י

 ,ךייט א ,קירּב ַא ,דלַאװ ַא ןָא ךעלעמַאּפ טמוק רעטצנעפ ןיא רימ וצ

 ךייט ןיא עלַא רימ ןלַאפ ןכערּבנייא ךיז לָאז קירב יד ןעװ !טָאג
 יד ןופ ןקלָאװ עזָאר טימ ,טייקיולּב טימ ןָא ךיז ןעקנירט רימ .ןיײרַא
 רעטציא ןגיל ןוא ןכיירגרעד טשינ לָאמנייק ןענעק רימ עכלעוו ןעלמיה

 !ןעשעג זרנוא לָאז .טָאג זיא סָאד טוג יװ ,ךייט ןיא ָאד
 .גניר:ןשודיק רענעדלָאג ַא יװ ןוז יד טגנעה רעטסיולק ַא ןופ ץיּפש ןרעּביא

 ןוא רעטצנעפ םענעּפָא ןכרוד רימ וצ ןײרַא ןלַאפ ןלַארטש עטצעל יד
 רעד ףױא טגנעה סָאװ לדיפ ַא ןופ סענורטס יד רעטנוא ןייא ןפָאלש

 ,טנַאװ רערעדנַא
 .םירמזיילּכ יד ןופ רענייא ךימ טגערפ -- !ריא טרָאפ ןיהואוו --
 - !טָאג ןרעפטנע םיא ךיא לָאז סָאװ . . .רָאפ ךיא -
 {טרָאפ ןעמ ןיחואוו ןסיוו ןעד ןעמ ףרַאד
 יד ןופ רעטייװצ א ןָא ךיז טפֹור -- הנותח ַא ףיוא ןרָאפ רימ --

 .טירמזילּכ
 .טפייפ ןישַאמ יד
 ,זָאנ רעד רעטנוא ץימע טמורּב -- גָאזנָא ןַא --
 א ןיא ןײרַא ןרָאפ רימ ,ןדנוצעגנָא ןרעװ ןָאגַאװ ןיא ןּפמָאל יד

 . . .טליּפש קיוומ יד ,ךאל ערעטצניפ
 םירמז-ילּכ יד ,ּפָא ךיז טלעטש גוע ןעד ,קיטכיל טרעװ רעדיוװ ןוא

 .ךיוא -- ךיא ,ּפָארַא ןעייג
 גנַאל ןיוש טניװ רעד טָאה ןדָאל יד ?זײה ַא טייטש קרַאמ ןטימ ןיא
 יו עיר יי
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 . ..טשינ םענייק ּבָאה ךיא ן'א -
 ,טכַאנ עצרַאװש ,עפיט יד ןוא ןרעטש יד ,למיה םעד ּבָאה ךיא ןוא --
 .טשינרָאג םעלַא ןופ ּבָאה ךיא ןוא --
 רעטכער רעיא ףיא טגָארט ריא סָאװ גניר רעד זיא רעװ ךָאד --

 - ! טנַאה
 ,גָאטסטרוּבעג ןיימ ֹוצ ןגירקעג ךיא ּבָאה תעד --
 ? גניר-הנותח רעייא ריא טָאה ואוו ןוא -
 ,ןעמונעגוצ רימ ַאּב טנייה ראטקָאד רעד טָאה םעד --
 ! ןעמוקעג םיא סָאד ויא ? סָאװרַאפ --
 טימ טַאהעג טשינ טלעג ןייק ּבָאה ןוא ןעװעג קנַארק ןיּב ךיא --
 ,ןּבעגעג גניר םעד םיא ךיא ּבָאה ,ןלָאצַאּב וצ טיזיו םעד םיא סָאװ

 { טלָאװעג טשינ רע טָאה שרעדנַא --
 ןַאד ןיִּב ךיא ,רעּבָא ךיא ...סעּפע ךָאנ טלָאװעג טָאה רע ,אי --

 . י .ךַאװש וצ ןעוועג
 .יירד רעגייז רעד טגָאלש רעטסיולק ןטייוו א ןופ
 .ַאניטסירק ךימ טגערפ -- ? ריא טמוק ןַאװ ןופ
 ליפ ןיא ,ןעמ טגָאז ןטרָאד ,חרזמ וצ ייג ןוא ברעמ ןופ םוק ךיא --

 ,רענעש
 .ברעמ וצ ייג -- ךוא ןוא -
 ,ןשטנעמ עלַא ןופ ףוס רעד זיא סָאד --
 ! ךיא ליצ ַא סעּפע ריא טָאה -
 ,ךוז ךיא --
 ,ליצ םעד - ןריולרַאפ גנַאל ןיוש םיא ּבָאה ךיא ,ךיא ןוא --
 !ַאהיַאה:,היַאהיַאה -- ,ךיא ןוא --
 ? ריא טָאה טלעג ןוא --
 םוצ ץרַאה ַא ןוא עּברָאט ַא ןוא ןקעטש ַא ךיא ּבָאה לייוורעד --

 . .יןרעדנַאװ
 ! עידַא

28 
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 יי אות

 .ןעניפעג טשיג יז ןָאק ןוא ןריולרַאפ סערדַא ןיימ ּפָאה'כ ,תמא ,ָאי --
 ןעמַאוצ ןשטנעמ יד ךיג רעייז טריפ טײקמַאזנײא יד ןוא טכַאנ יד

 :ךיז ןענעקַאּב רימ ןוא
 ַא ,טַאילע זיא ןעמָאנ ןיימ :ןלעטשוצרָאפ ךימ ערע יד ּבָאה'כ -

 ,רערעדנַאװ
 , .. .הנמלא ןַא ,ַאניטסירק ךיא ןוא -
 -- { הנמלא ןַא -
 ! םַאטש רעייא ןוא ,ָאי -
 רעכיז ךיא ןיב רענייגיצ ןייק סלַאפנדעי . . .םַאטש ןיימ ,ָאה ָאה --
 יד ,טעז ,ןגױא ןוא רָאה ,טיוה ןיימ ןיא ןעמ טנעקרעד סָאד ,טשיג

 ,דנָאלּב רָאה יד ןוא לעה ןגיוא יד ,ךיילב זיא עניימ טיוה
 סָאװ רעסעּב רימ טגָאז ,טשינ טייז ריא סָאװ רימ ריא טגָאז םירָאװ --

 ,ָאי טייז ריא |
 ןיוש ןענעז ענייז ןגייוצ יד -- םַאטש ַא ןופ םַאטש ךיא ,ָאזלַא --
 רעד ןיא טסעפ רעייז ךָאנ טציז לצרָאװ רעד רָאנ ,ןכָארּבעגרעטנוא גנַאל
 .דרע עטסערג יד ,טלעװ רעד ןופ ןטניװ עלַא ,ּבייהנָא ןיא יו דרע
 ,מוא ןוא ןסיירסיוא טשינ לצרָאװ םעד ןענָאק ףיט רעד ןופ ןשיגרעטיצ

 .ןעגנערּב
 .!ריא טָאה ןרעטלע ןֹוא -
 רע רעדייא ךָאנ טנגעזעג ךימ ךיא ּבָאה רעטָאּפ ןיימ טימ ,ָאה ָאה --
 ,טנעקַאּב םיא ּבָאה ךיא רעדייא ךָאנ ,טכיירעג טנַאה יד רימ טָאה
 ,לָאמ סרעדנַא ןַא ףיוא סָאד רימ ןזָאל ,ונ -- רעטומ ןיימ טימ ןוא

 ! גנַאל ןיוש , . ,ייוו ,טיוט זיא רעטָאפ רעייא --
 .ןּבעל רע לָאז ,טּבעל רעטָאפ ןיימ ,ור וצ טזָאל

 ,טרעדנואוורַאפ ןָא ךימ טקוק יז
 - ! ריא טָאה רעדירּב ןוא רעטסעווש ןוא

 רעטייווצ רעד ,סיוא ךימ טכַאל רענייא .,ייווצ ךיא ּבָאה רעדירּב ,ָאי --
 עדייּב רימ ןסייוו ןגָאז וצ טימרעד טניימ רע סָאװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאש
 וצ ךעלנע ןיּב ךיא ,יז טגָאז ,רעטסעװש ַא ךיא ּבָאה רַאפרעד טשינ

 .היח ַא
 ! טכער יז טָאה ,ריא טניימ יו --

 ן



 י)
 שטיװָאלומש .א

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה ץימע
 רעק ךיא סָאד ןגָאז טלָאװעג זױלב ךייא ּבָאה ךיא . , ,טשינרָאג --
 ןוא ץנַאג ןייז ןלעװ םישעמ ערעייא ןעוװ ,ךייא וצ םוא לָאמַא רעדיוו

 ,טקידנערַאפ
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 טכאנײּב סעּפש

 ,טלעוו ןטימ ןיא ןּביירש ןָא ךיא ּביוה רעטרעוװ עקיזָאד יד
 ןרעטמַאל ןקידװערירקַאלש ַא ןופ ןייש ןטַאמ ךעלנירג םעד ןגעקטנַא
 גרַאב ןגיוט ,ןכױה ַא ףיוא טרעקיוהעגנייא ןוא םַאזנייא טייטש סָאװ

 ,סענעּצרַאש ןוא לגיצ ,םייל רעקיטש .ןופ
 זיולְּב - ןגױלּפעצ ןּביוש יד ,טרעכעלעג זיא ןרעטמַאל ןופ ּפָאק רעד
 לגילפ טנעכָארּבעגסױא יװ ,רעקיטש עקינייא ךָאנ ןעגנעה ןטייז יד ןיא

 .ןלַאפּפָארַא םייּב ןטלַאה ןוא

 ןוא ןיהַא תוחוכ עלַא טימ ךיז טלקאש ןרעטמַאל רעד ,טגָאי טניוװ א

 ןטימ ,םיא ןלעװ רעוו טלָאװ סע יװ רעדָא רוכיש ַא יו רעהַא

 סעזורג יד ףױא ,ָאד םיא ןוא ןסײרסױרַא ךרע רעד ןופ לצרָאװ
 ,טכַאנ רעטעּפש רעד ןופ ןּברק ַא - ןטױט ַא ןגײלקעוװַא

 ןייא ןופ ּפָארַא ןוא ףיורא רעּביפ ןיא ךיז טפרַאװ ןייש רעסַאלּב רעד
 קידנקוק ,ןייש רעד .רעזָאלּפָאלש ַא יװ רערעדנַא רעד ףיוא טייז
 ןופ גיוא עדימ סָאד יװ ,סיוא טעז ןּביױש ענעגָאלשעגסױא יד ךרוד
 טימ לירּב עלעקנוט ַא ףיוא טקוק סָאװ שטנעמ ןטכַאװשעגּפָא ןטלַא ןַא

 ,לזעלג ןגָאלשעגסױא ןַא
 ןרעּפמילק ,קידנעגנעה ןּבױש ךעלקיטש ענעּבילּבעגרעּביא עכעלטע יד
 טָאה רעכלעוו ןַאמ ןעיורג:זיירג ַא ןופ ןייוװעג סָאד יװ קירעיורט ױזַא
 סָאד יו ,רעדָא ןרילרַאפ ץלַא טציא זומ ןוא טנייװעג טשינ לָאמניײק

 ,סעקשינמ ענעסעזרַאפ עטלַא ןופ ןרעיורט
 ןטטש ַא גנילצולּפ ךיא עזרעד ,דרע רעד ףיוא ן יש ןסַאלּב םעד ןיא

 / :טגערפ יז ,רעיורט ןיא ןָאטעגנָא יורפ ַא ךיז טרעטנענרעד סע
 ,..1סערדַא ןַא רשפא ריא טכוז --
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 ר ע--צימ ע

 ,דמעה ןופ לּברַא ןרַאפ ןוטעג יצ ַא ירפרעדניא טנייה ךימ טָאה ץימע

 ,ןגױא עניימ טנפעעג ךיא ּבָאה
 ןוא ,ץרַאה ןיימ יװ ןגרָאמירפ רעױלּפ ,רעליטש ַא ןעװעג זיא סע

 ףזיור עשירֿפ ןופ קַאמשעג רעיולּב רעד טליפעג ךיז טָאה םוטעמוא ןופ

 .טגערפעג ץימע ךימ טָאה - ?וטסיּב רעװ --

 .טקוקעגנָא םיא ּבָאה ךיא
: 

 סיירצ ,ןסיורג ַא טימ ןרָאי עלעטימ יד ןיא שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ףיוא ,זָאנ רעפרַאש ,רעגנַאל ַא ןוא ןרעטש ןטשטיינקעג :ףיט ןוא

 ןייז ףױא .לירּב עטפַאהנטָאש ,עלעקנוט ַא ןסעזעג זיא סע רעכלעו

 ךעלקערש ַא טימ שוילעּפאק רעצרַאװש ,רעכיוה ַא ןגעלעג זיִא ּפָאק

 א ןופ עטילּפ ענעזָאלעצ ,ךייוו ַא רעייפ ןפיוא יו . ,דנַאר רעטיייומ

 ,רעטיירצ ַא ןעגנָאהעגּפָארַא טָאה סעצײלּפ ענייז ףיוא ןוא .ןָאפָאמַארג

 ןענעז בײל ןייז ןוא טנעה ענייז .חלג ַא ַאּב יװ לטנַאמ רעצרַאװש

 ,טקעדרַאפ ןעוועג ןצנַאגניא

 "עג ןוא טלַאק ץנַאג לָאמַאכָאנ ץימע ךימ טָאה - !וטסיּב רעו

 | ,טגערפעג ןסָאל |

 "נַארה ַא - ןיִּב ךיא -- ,טניװ ןופ ץיּפש ַא ,טפול רעד ןופ גער

 ,טרעפטנעעג קִיּור ןוא ליטש ךיא ּבָאה - !טנעמ

 ץנַאנ ַא ןופ קרעװ ענייד עלַא ןוא םישעמ ענייד ןענעז ס װ ןוא --

 ,טגערפעג טלַאק ץנַאג לָאמַא רעדיוו ךימ ץימע טָאה - ?רָאי

 ,טרעפטנעעג קיאּור ץנַאג רעדיוװ ךיא ּבָאה -- !ןטנעמגַארּפ

 עצײלּפ רעקניל רעד ףיוא עלָאּפ עטכער ןייז ןפרָאװעגפױרַא טָאה ץימע

 .רעטגערעגפיוא ןָא ּבוטש ןופ סױרַא ןוא

 ,ןגירשעגכָאנ ךעלטניירפ םיא ךיא ּבָאה - !שטנעמ גָאט ןטוג ַא -

 .טרעפטנעעג טשינ רימ טָאה ץימע רעּבָא

 | ,ןבילּעג ןייטש עלייוו ַא ףיוא רע זיא רעטצנעפ ןרעטנוא

 ריא טָאה - .טגערפעג ךעלטניירפזסאג ךיא ּבָאה - !!זיא סָאװ --

 ? ןסעגרַאפ סעּפע

 ן

 וע

 יי ייד



 רעצימע ,שטיוואלומׂש ךלמילא
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 ןטפַאשקנעּפ רעטנזיוט ןוא רעסָאװ ןוא למיה
 - יורפ עּגיל ,זדנוא ןשיװצ טציא ךיז ןעיצ
 ,ןיש זיא םי רעד וצ ןעז טשינ ןרערט ךימ ןזָאל
 ,יורג ןיא למיה רעד זַא ,ץלַא רימ ךיז טכַאד

 טָאטשרעדנואװ רעד ןופ שיור ןוא למוט ןיא ןטימ
 -- יורפ עּביל ,ריד ןופ ןוא רימ ןופ ךיא טכַארט
 ןקרעװקָאטש רעקילדנעצ ןופ סמערוט ןענעז סָאװ
 !ױוּב ךיא טָאװ ,טנעו ריפ עכיוה יד .ןגעק
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 ,לוירצ ןיימ טמוק ןגרָאמ םעד טימ
 ,םיורט ןיימ טמוק טנװָא םעד טימ
 -- ןעמָאנ ןיימ גָאט ןיא לָאמ ןעצ טסגָאז
 . ,םיוק זדנוא טדיישעצ טייוו יד ןוא

 ןפָאלש טשינ טסנָאק ןעו ,טכענ יד ןיא

 - דָאנג עסיו ןייד רימ וצ טקנעּב

 ,ןֹפָא ריד רַאפ טגיל ךוּב ןיימ ןוא

 ,טָאג רַאפ ץרַאה סקידצ םעד יו

 1021---קרָאי=ויג ןיא ןּבירשעג



 רע דיל ייווצ ; רע במיא יי ׁש
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 יק ציל ָא ?

 םיוא סעז רע .ּביװ רַאד ןוא ךיוה ןייז ןופ םערָא ןפיוא טנעלעגנָא
 . :קידנגָאלק טגניז ּבייװ ןייז ןוא ןנמ.רּב ַא יו

 :ץגקעװַא רימ םיא ןּבָאה ייז . . .טעגרהעגקעװַא רימ םיא ןּבָאה יז --
 , , .טעליוק

 רעּביא ךיז ןעמ טיג -- ,רעטנורַא ןדנוּברַאפ ייז ןעמ טָעה טנעה יד --

 ןּביילּב ןפרַאד טלָאװ ךַאז יד יװ ,םיטש ַאזַא טימ ןטייווצ םעד רענייא

 םוצ ןקור ןטימ רעמייצ ֹוצ ןדנוּבעגוצ ןעמ טָאה ןיילַא ייז -- דוסּב

 רעגניפציּפש יד טימ ןָא-ןריר יײז סָאװ םיוק - םיפ יד ןֹוא םַאטש
 ,דרע יד

 ! זיא סָאד ןדע-ןג.םעט ַארַאס ,ןלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןָאק עמ ,ָאי --

 שירעּב ַאב זיא : ליטש רָאג רעצימע טגָאז -- ? טיײטשרַאפ ריא --
 ...טכַאדעג ןדיי ןייק רַאפ טשינ ,שינעכערּבעג סָאד סױרַא רעברָאפ
 ,רעטלַא רעד ףלָאװ.לאומש ּפָאיטצכערק -- ! ײװיא --

 ,ג"פרת ,ןסינ ,ןילָאװ ,קסירוט



16 

 יקצילַא

 זַא ,טנַאדנעמָאק רעד ,טגָאזעג שוריפּב ךָאד טָאה רע - ןגייצרעּביא
 !ו ןזָאלײרּפ יז ןעמ טעװ טכַאנרַאפ

 ,סהילא.ןושמש קידמיּכסמ-:טסנרע וצ טלקָאש -- ,שוריפּב ,שוריפּב --
 ,ןדירפוצ ,רעּביא טנַאדנעמָאק םעד טעּפש -- ! ןסַאליײרפ ,ןסַאליירפ --
 ײז טימ :טסנרע ןיֹוש וצ:טיג ןוא ,בר רעד ,םינּפ קידלכיימש ַא טימ

 ןדער ךיז ןזָאל ! ןדער טרָאװ ַא שטָאכ ןעמ ןָאק
 ײז וצ טדער עמ סָאװ טשינ ןעיײטשרַאפ ייז ןעו ,קידנעטש ןוא --
 טקרעמַאּב -- ,רַאװ'ס רַאװ'ס ,ַאי - ּפעק יד טימ וצ ייז ןעלקָאש ,וליּפַא

 ,רעטייווצ ַא
 תדוהי טצרַאטש -- ןעמ טייטשרַאּפ סע טסייה ,ןדער ייז סָאװ ןוא --
 יײז טלָאװ ליומ עצנַאג סָאד יװ סעּפע :טסורּפ יד סױרַא ןײטשריּפַאס
 ,גנַאלש ןטקַאהעצ ַא ןופ ךיוג ןקידנּפרַאװ ַא טימ ,גנוצ טימ ןעוועג לופ

 קיטָאּפש טלכיימש -- ! ךינ !ןינ -- רעטרעװ ריפייירד ןשיוצ ןוא --
 דיי ַא

 רעסעב ץלַא :"לעטש, הדוהי לּכהיךס ַא רעטנוא:טריפ -- ,אלימ --
 - ןוא ,רֹוּכש טשינ -- ערעזדנוא ןופ ,ענעי ןופ

 לָאז בר רעד ,ןייצ יד ךרוד עזַארּפ טשער יד ךרוד רע טעיײז ָאד
 ; ןרעה טשינ

 , .,"סעקוועיד , ןגעו רדסּכ טשינ ןדער ןוא --
 טימ ךָאנ יז ןעמ טקוק ,ןײרַא לטעטש ןיא ןיירא ןעמוק ייז ןעוו
 .לעּב ַא ,שטנעמ רעשימייה ַא ןוא ,ןגעקַא ייז טלכיימש עמ ,ץרא:ךרד

 ,ךױא לטרעװ קידהפינח ַא טימ ייז טנגעגַאּפ רעשיתּבה
 ריא ײגרַאפ ןעייג ייז ןעו האל:עטלעּפ טגָאז -- ! םלוע:לש:ונוּבר --
 עקַאט ןיוש ךיז לֶאֹו :ּפָאק ןטימ וצ.טלקָאש ןוא ךָאנ ייז טקוק ,לקירּב

 | רעטָאפ-עטַאט ,עטוג טָאד ןּבײהנָא ןָא טנייה ןופ
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 ;ףיולעגנייא ןַא טרעװ ,ןענװַאד החנמ טייג םלוע רעד ןעוו ,טכַאנרַאפ
 ,עטרעטַאמרַאפ ,ענעגָאלשרעד .םייהַא ןיוש ןעייג ןדיי עטריטסערַא יד
 ךעלעמַאּפ ךיז ייז ןעייג ,רעטכיזעג עױלב:סַאלּב טימ ,תונעּת ַא ךָאנ יװ
 ךיז טּפעלש רעּברַאפ שירעב ,ענעסימשעג יװ ,פעק עטזָאלעגּפָארַא טימ
 ןמופוסאמנמואג-
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 טָאה רע ;תּבש ףיוא לעמ ןבָאה ןדיי ןיוש ןלעװ !טָאג ןעקנַאד ,ונ -
 ,קסגילָאװ ןייק ןײשריסַאּפ ַא ןּבעגעג זדנוא

 טנָאמרעד ןוא ,ןדירפוצ קרַאטש בר רעד זיא -- ,עקַאט טָאג ןעקנַאד -
 ןענירדנטימניא רָאנ ,..ורבח דעּב ללּפתמה :לזוחארמאמ םניא ךיז
 קידמינונהת ,טנעה רָאּפ ריפ ךרוד ןסירעגרעּביא הבשחמ ןייז טרעװ
 רעּבייװ יד ןטקָאװעגסיױא ןענעז דרע'רד רעטנוא ןופ יװ ,עטײרּפשעגסױא
 טנעמָאמ ַא ,רעדניק ערעייז טימ תוכאלמ:לעּב עטריפעגקעװַא יד ןופ
 ,ןגיוא עטנפעעצ=טיירב טימ ,גנושַאררעּביא ןופ םוטש ױזַא ייז ןעייטש
 עיצַאגעלעד רעד קידנלעטשרַאפ ,טנעה עטײרּפשעצ-קידמינונחת טימ
 ןוא טריװרַאפ עגר ַא טייטש עיצַאגעלעד יד ,געװ ןקידרעטייוװ םעד
 ןופ ץפיז ַא טימ גערפ ַא ענייא טוט דלַאּב ,ןגָאז וצ סָאװ טשינ טסיײװ

 : סױרַא טסורּב
 ? ךיז טרעה סָאװ ,עשזיונ -

 *רַאפ : טנעה יד טימ ךערּברַאֿפ ַא עטייוצ ַא טוט - !זדנוא זיא יו --
 { ךייא טימ טשינ ייז ןעייג סָאװ

 ,ןכערּבסיוא ַאּב טָא:טָא טלַאה רעמָאי רעכעלקערש ַא

 א טימ סהילאיןושמש סױרַאפ סיוַא ךיז טקור - !טָאג קנַאד --

 יּפֶא ייז ןעמ טעװ טכַאנרַאפ ,טלעופעג ןּבָאה רימ :טכיזעג קידנענייש
 .םייהַא ןזָאל

 ַא טוט -- !קיּבײא טּפעל סָאװ רעד ,ריד ביול ַא ןוא ריד קנַאד ַא --
 רעדייא ,לגילפ יד טימ ןָאה רעד יו ,טנעה יד טימ שטַאּפ ַא ענעדיי

 ירפ רעקיטכיל ַא ןענַאטשעגפיוא ןזיא'ס זַא ,טלעװ רעד ןָא טגָאז ר
 | .ןגרָאמ |

 יז זיא -- ,רעטסיימרעגריּפ ןשידיי ַא טכַאמעג וליפַא ןיֹוש טָאה'מ --
 .ןרעכיזרַאפ וצ רערעמכָאנ ייז ידּכ ,"לעטש , הדוהי עידומ

 ןצנַאלג ךעלגייא עשרעדניק יד ,רעּבײװ יד ןשיװצ דיירפ ַא טרעוו'ס
 ןענעז םורַא ךיז טקוק עיצַאגעלעד יד רעדייא ןוא ,דיירפ ןופ ףיוא
 טָא ,ןפָאלעג .ןרָאװעג ןדנואושרַאפ רעדניק יד טימ רעּבײװ יד ןיוש

 .סעיינ עכעלייופ סָאד ןגָאזנָא ,ןירַא לטעטש ןיא ,םינּפַא
 וצ עיצַאגעלעד רעד ןופ רענייא טגָאז - ,טרעהעג ךָאד טָאה ריא --
 רעקרַאטש סעּפע ןיא ןיײלַא ךיז ןלעװ טלָאװ רע יװ ,עקירעציא יד
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 .. .ןַאלּפ אס ,םמ -

 יװַא ךיז טוט ןוא ,גָאז א ריציפַא רעד טצעלוצ טוט -- ,טקידיילרע --

 טלָאװ עזאּפ עצנַאנ ןייז יו ,?עטָאפ ןייז ןיא זָאלגעװַאּב ןייא:ץעז ַא

 ןכַאמ וצ סָאװ טשינ רימ טימ ןיוש ריא טָאה רעמ ,ונ :טגָאזעג

 יייטש ריט רעד ַאּב ןיֹוש רָאנ ,ריט רעד וצ ךיז טזָאל עיצַאגעלעד יד
 ןיײטשריּפַאס הדוהי טימ סהילא.ןושמש סױרַא ייז ןופ ךיז ןלייט ,קידנע

 ,ריציפָא םוצ וצ קירוצ ןעייג ןוא
 הדוהי קידהזעה םיא וצ ךיז טדנעװ - ,טַאטש רעד ןופ ןעמָאנ ןיא -
 יד ןיא ּפָאק רעד ןגױצעגנײרַא ,סהילא:ןושמש ןוא ,ןייטשריפנס
 טנַאדנעמָאק רעה םעד ַאּב רימ ןטעּב :קידמיּכסמ וצ טלקָאש ,טעציילּפ
 םירעיוּפ יד . , .טדַאטש ןיא לעמ לסיּב ַא ןריפוצניירַא ,טינעביולרעד ַא

 ,טריפעגקעװַא סעלַא ןּבַאה
 ריציפָא רעד טגערפ - !ןּבַאה ןיישריסאפ ןענייא ָאזלַא יז ןטכעמ --

 ,קירעפעלש |
 ,ןייא ךיז טגייפ ,סהילא.ןושמש קידהפינח רעטנוא.טּפַאכ -- ,ַאי ,ַאי -
 ַא יװ ,ריציפָא ןפיוא טקוק ןוא ,לּברַא יד ןיא טנעה יד ןיײרַא?טקעטש

 ,לטיווק ןייז טנעייל רע ןעוו ןיבר ןפיוא דיסח
 :עלעטעצ ַא ךיג ףיוא קידנפיירש ,גערפ ַא טוט ריציּפָא רעד
 { ןעד ןיהָאװ -
 טנַאה ַא קידנסילשרַאפ ,ןײטשריּפַאס הדוהי טגָאז -- ,קסנילָאװ ןייק --
 ' קידגקוק ןוא ,טסֹורּב רעטצרַאטשעגסױרַא רעד רעּביא טנַאה ַא רעיא

 ,סחילא-ןושמש ףיוא עלעכיימש ץלָאטש ַא טימ
 ןוא ,עלעטעצ ַא ריִציפָא רעד יײז טגנַאלרעד - ,ס'יז ןּבַאה ַאד -

 ,ךעלדעלנגיוא ענעלָאװשעגפיוא יד יײּבַאד טכַאמרַאפ
 יד ףיוא ,ליטש סױרַא ןעייג ןײטשריּפָאס הדוהי טימ סהילא-ןושמש
 זיא טנַאדנעמָאק רעד זַא ,טניימעג תמאּב ןטלָאװ ייז יװ ,רעגניפ ץיּפש
 ןלעקנוט םניא ןיוש ןעיײג ייז ןעװ רָאנ ,ןפָאלשעגנייא עגר רעד ןיא
 ןשירעלעפַאּב ַא טימ םיטש סטנַאדנעמָאק םעד ךָאנ ייז טגָאי רָאדירָאק

 ; ןָאט | |
 ! עטפעשעג ענייק יז ןכַאמ רעּבַא --
 :בר םוצ גָאז ַא סהילא.ןושמש טוט ןסיורדניא ןעמוקעגסורַא
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 טעװ ןעגנעה . . .ןפָארטשַאּב ייז זומ עמ . , ,ןליוטש ףרָאד ןיא ןעגנַאג
 -- לעפַאּב ַא ןּבעגעגּפָא ןיוש טָאה רע - ןלַאפרַאֿפ זיא'ס -- ייז ןעמ
 עטידיי יד ,ייז . . ,ןּביילּב ןבעל ןלעװ ייז זַא ,חיטבמ יז זיא רע רָאג
 יירפ יז ןלעװ טכַאנרַאפ ,..ןענירעד רעכיז ןייז געמ ,עיצַאגעלעד

 | . . .ןייז
 ןוא ,ייז ןעמ טעװ ןעגנעה :טניוטשרעד רעּביא ךיז ןקוק ןדיי יד
 !) טסייה סָאװ ?יֹזַא יװ רָאנ -- רעכיז - ןּבילּב ייז ןלעװ ןבעל

 רענעי ,גנורעלקרעד ַא ריִציפָא םעד ןגערפ ןלעטשנייא ךיז ןוואורּפ ײז
 !ןענעטסיוא טשינ ךיז ןָאק עמ זַא ,ךַאמ ייג רָאנ ,טרעפטנע

 ,טײטשרַאּפ עיצַאגעלעד יד .טרָא ןפיוא קירוצ ךיז טצעז ריציפָא רעד
 ,ןײגוצקעװַא גנוגעװַאצ ַא ןכַאמ ייז .טקידנערַאפ זיא ץנעידיוא יד זַא
 .דרָא ןגעװ טדער רע .ןדער וצ ןָא רעטייװ טּבייה ריִצימָא רעד רָאנ
 ףושמש ,ןענָאזרעּפ עכעלטרָאװטנַארַאּפ ןוא גנוטלַאװרַאפטַאטש ,גנוג
 ןקור ןוא ,הנּכס ַא סעּפע ןקעמשרעד ,ןײטשריּפַאס הדוהי טימ סהילא
 ריציטָא רעד .עיצַאגעלעד רעד רעטניה סױרַא טקרעמַאּבמוא ךיז
 טפַאשרעיײטשרָאּפ ַא םיא ןּבענ ןעייטש סָאװ יד ןופ סיוא טגיולק
 טביירש ,לשיט ןרעּביא רעביא ךיז טגייב רע ,רעטסיימרעגריּב ַא ןוא
 יז ,רעטסיימרעגריּב ןטימ רעייטשרָאפ יד ךָאנרעד טסייה ןוא ,סעּפע

 ,ןענעמתח ךיז ןלָאז
 זיא ריציפָא רעד סָאװ ,םעד טימ סיוא ךיז טצונ עיצַאנעלעד יד
 .ןושמש .ליטש רעד ןיא ךיז ןשיװצ רעביא ךיז ןדער ייז ןוא ןוטרַאפ
 ןפיוא ןייא םיא טמיור ןוא ,ןײטשריּפַאס הדוהי עקרָאט ַא טוט סהילא

 ; רעיא
 ַא ןבעג לָאז רצ ,ןֹודָא םעד ַאּב ןלעוּפ טפרַאדַאּב רעטציא טלָא'מ --
 יד .קסנילָאװ ןופ לעמ לרופ ַא ןריפנײרַא ןענָאק לָאז עמ ,לריּפַאּפ
 ירַאפ .תבש ףױא .לעמ ןייק ָאטשינ זיא'ס ,סעדלַאװג ןכַאמ רעגייוו

 ,ןענידרַאפ טוג טציא טנָאקעג טלָא'מ ,טרעטש
 גנוריטַאש ַא טימ קיל ןפרַאש ַא םיא ףיוא טוט ןיײטשריּפַאס הדוהי
 .נקירד טוט ,תובשחמ ןיא ןייטש טּביילב ,וליפַא גנורעדנואווַאּב ןופ
 טסײּברַאפ ,סעצנָאװ יד רעגניפזייו ןוא ןקיד ןטימ ּפָא-טעלג ַא קיד
 סױרַא טמורּב ןוא ,פיל עטשרעּביא יד ןייצ עטשרעטנוא יד טימ

 ! תובשחמ ןיא ץלַא ךָאנ
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 ַא רעטניה ןּוס ןעלמַאטש וצ ןָאיטּײה ןוא טֹומ ךיז בר רעד טפַאש
 ;סױרַא ץנָאװ רעקידנקוצ

 : .. ןעגנַאפעג ןעמ טָאה ןדיי ריפ . . ,ןדיי ריפ --
 "רַאפ טלָאװ רע יװ ,ןײרַא ליומ ןיא ךיילג םיא טקוק ריציּפָא רעד
 םעד טשטיינק ,סױרַא טרָאד ןופ ןעייג סָאװ ןעגנַאלק יד טגלָאּפ

 ,םיא ןופ ליו ןעמ סָאװ ןייטשרַאפ ליוו ןוא ןרעטש
 ןוא ,לוטש רעד ןופ שטנערָאּפ ןפיוא טנַאה יד רעּביא:טייּב בר רעד

 ;רָאּפ-טצעז
 . , ,טעבנגעג ןּבָאה ןדיי יד --
 ,טשטייטרַאּפ ןוא ןײטשריּפַאס הדֹוהי סױרַא ךיז טקור -- ,טליוטשעג --

 ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,רָאלק ריציפָא םעד טכַאמ טרָאװ ענייא סָאד
 ךָאנ טריטעגּפָא םיא ןופ סָאװרָאנ יז טָאה'מ סָאװ ,ןדיי ויפ יד חוּנמ
 :ךילּפ ןטימ ןדירפוצ וצ רעצירַאד טלקָאש רע ,קסּפ ועד ןגָאזסױרַא ןייז

 ...1ָאזלַא ,ַאי ,ַאי -
 : רעטייוו בר רעד ןוא
 יד רעצָא - ןעגנעה יז טע'מ ,טגָאז עמ -- רַאה םעד ןטעּב רימ --

 ..יגגושּב ןָאטעג סע ןּבָאה טייל
 .ןײטשריּפַאס הדוהי טרעלקרעד - ,ןרעגמוא --
 טימ סהילאיןושמש סױרַא ךיז טקור -- רַאה רעּביל ,דָאנג יז ןּבַאה --
 ןייז סױרַא:טצרַאטש סע עכלעוו ןופ ,ןטניה-ףיוא טגיײלרַאפ טנעה עדייּב
 לז עמ ,ןטעּב טלָאװ רע יװ ,ןסיורדניא קינייװעניא ןטימ טעקשַאק

 ,רתסּב-ןתמ ַא ןפרַאװנײרַא ןיהַא םיא
 טימ ןָא ךיז טרַאּפש רע ,ןקלָאװ ַא טנטָאש טכיזעג סריציפָא ןרעביא
 טימ טּבײה ןוא ,לעטָאּפ םנופ סעשטנערָאּפטײז יד ףיוא סנגיוּבנלע יד
 עיצַאגעלעד יד ,אשמ עקיפוג ןייז ,קידמעטָא קיטפעה ,ףיוא ףליה רעַײז
 ַא ךרוד יװ ,רע זיא סעטע ,סטכעלייוורעטניה טירט עכעלטצ ךיז טקור
 רעכעה ּפָאק ַא טימ טייטש רע ,ןסקָאװעגסיױא טונימ ןייא ןיא ,רעדנואוו
 טדער ,עדער רעצנַאג ַא טימ ייז וצ ךיז טדנעװ רע ,ןעמעלַא ייז ןופ
 :עקידנגלָאפ סָאד ספֹוּת זיא טיצַאגעלעד יד ןוא ,טגערעגפיוא זייוונטייצ

 *עג ןענעז ענעי ,,.,טשינ ןטעּברַא , .קידייל םורַא ןעייג ןדיי יד

 וכי...
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 רעטניה ןוא ,לעװש יד רעּצירַא טערט בר רעד .רערעטנומ ןיילַא

 .,עקירּביא יד ןײרַא קור ַא ךיז ןעוט םיא
 ,לשיט ןיילק א טייטש לֵאז ןליק ןוא ןלעקנוט ןסיורג ַא ןופ לקניוװ ַא ןיא
 ַא טציז יײּבַאד ?לעטָאּפ ַא ןיא ,ןריּפַאּפ םעד ןופ ּפָארַא:ןכיײל סע
 ַא ,סענָאגַאּפ ענעדלָאג עקיד טימ ,ריציפָא רעקיגָאװרעװש ,רעקיד
 .סיוא ןטימניא ,לדרעּב וויס ןיילק ַא ,ּפָאק רעקידנצנאלג עטַאװעכילּפ
 ןבענאד .ןיילַא ףעזָאי:ץנארּפ זיא'ס ,ךיז טכַאד קילּבנגױא ןַא ,טריזארעג
 ירֲאװ ןצעמע ףיױא טרַאװעג טלָאװ יז יװ ,לוטש עקידייל ַא טייטש
 טדנעװעגּצבלַאה טציז רעכלעוו ,ריציּפָא סנופ עזָאּפ יד ךיוא זיא קידנט

 ,ריט רעד וצ
 בר רעד ,ןפלטיה יד ּפָארַא םענ ַא ןעֹוט רעמענלײטנָא.:עיצַאגעלעד יד
 ףעקניל רעד טימ ןוא ,לצימ סָאד ּפָארַא טנַאה רעטכער רעד טימ טיצ
 .ןפעלשטינ טשינ ךיז לָאז יז ,עקלמרַאי יד וצ ּפָאק םוצ ןטניה רע טיצ

 ךרוד ךרוד-ןעייז ןוא גיינרַאפ ןפיט ַא קידנרעטנענרעד ךיז ןעוט ייז
 | ,גנוטירגַאּב ַא סעּפע ןייצ ןוא זָאנ

 עכיה ַא טימ טרעפטנע ןוא לכימש ַא ךעלפעה טוט ריציפא רעד
 ןסיורג םעד ןיא סַאּפ ןלױה ַא ןופ יװ ּפָא:טגנילק עכלעװ םיטש

 | ;לַאז ןקירייל ירמגל
 ! ןררעה עניימ ,טָאג סירג --
 יו סעפע ךיז טליפרעד רע ,בר םעד טקיטומרעד "טָאג סירג, רעד
 סױרַא םיא וצ ךיז טקור רע ןוא ,ריציפָא ןטימ טפַאשהבנרק ַא ןיא

 ,רעטנענ
 רעטנוא ןופ קילּב ןקיטומטוג ַא טימ םיא ףיוא טקוק ריציּפָא רעד
 ענײא :טיײטשרַאפ ןוא ,ךעלדעלנגױא ענעלָאװשעגפױא יװ ,עקיד

 ,ןאיצַאגטלעד עשידוי
 ,עטיב :בר םֹוצ ךיז רע טעדנעװ - !ךינ !רעניּבַאר יז רניז --

 ,ץַאלּפ יז ןעמענ
 ןָא יז טמענ ,לוטש רעד וצ רעטנענ גנוגעװַאּב ַא טכַאמ בר רעד
 ףיוא קידגקוק ,ןסָאלשטנַאמוא ןייטש טּביײלּב ןוא ,שטנערָאּפ םעד רַאפ

 .קילּפ ןטרירטנעצנָאק ,ןפרַאש ַא טימ עיצַאגעלעד רעד
 א טימ ריציפָא רעד טגערפ - !ןעניא ךיא ןאק סַאװ טימ ,ָאזלַא --

 ,ּפָא ךיז טקַאה ןוא טייהננעלרַאפ ןופ ןָאט
= 
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 יז ךָאנ טמוק ןוא טנעה יד ּפָארַא זָאל ַא טוט ןיײטשריּפַאס הדוהי
 טוט טגײלעגקעװַא רע טָאה טשרע=טָא יװ ,ענימ רעצלָאטש ַאזַא טימ

 .אנוש ןטסעּב ןטשרע ןייז
 יז טריפ רעכלעוו ,רָאדירָאק ןלעקנוט ןלָאמש ַא ןיא ןײרַא ןעמוק יז
 עקידעּפַאלק טימ ןייטש יז ןּבײלּב ריט רעד רעטניה ,ריט ַא וצ ,וצ
 ,ןקָארשרעד-טלוּב ןוא טרעסערגרַאפ ןגיוא יד ,רעמינּפ עסַאלּב ,רעצרעה
 טימ טוט בר רעד ,םישוּבלמ יד ךיז ףיא ןעליּפשרַאפ ערעדנַא
 .טשינ טימ סיוא:טכיילג ,תואּפ עקיד יד יירדרַאפ א רעגניפ עקידנקוצ
 .נויוה םֹוצ ןטנוא ךיז טּפַאכ ןוא ּפָאק ןפיוא לצימ סָאד טנעה עטקישעג
 .,עגרעטנוא ענייז ףיוא רעגניפ יד ףיור ַַא טגעל סהילא:ןושמש .טלַאּפש
 ןײטשריּפַאס הדוהי ,ןײרַא ליטש ייז ןיא טסוה ןוא סעצנָאװ ענעריוש

 ,ריט רעד ןיא קנעלעגרעגניפ ַא טימ ןָא טכייל טּפַאלק
 . . .עזיוּפ עקידנּפַאלקצרַאה ַא
 ; טיטשסַאּב עקיד ַא
 ן ןייר ,---

 טביילּב ןוא ריט יד ץרא-ךרד טימ ןפע ןַא טוט ןײטשריּפַאס הדוהי
 יד רַאפ ּפַאכ ַא ךיז ןעוט עלַא ,עיצַאגעלעד יד ןזָאלוצנײרַא ןייטש

 . ,ןעלטיה
 ,בר רעד טגָאז -- ,ןַײרַא ייג ,ןושמש ,ונ --
 לסקַא יד ןיא ּפָאק ןטימ ּפָארַא רעפיט ךָאנ טקניז סהילא-ןושמש רָאנ

 : תומוערּת טימ ךיז טרעדנואווראפ ןוא ,ןיירַא
 ,רעירפ ןײגניירא ףרַאד בר רעד ? טסייה סָאװ --
 ,בר רעד טלמַאטש , , .הדוהי ,וד יג -
 ריא טייג -- קידנסעומשנייא ןייטשריּפאס הדוהי טגָאז -- ,ןיײגנײרַא -

 .ןדער ןיוש ךיא לעװ ,ןדער םוצ ןעמוק טע'ס זַא ןוא ,ןײרַא
 ; ןגיוּבנלע ןרַאּפ ןטייווצ םעד טּפוטש ןוא ,קירוצ ךיז טקור רענייא רעדעי

 9 + נ ,ונ וו
 ; א

 ;טוטש עזייצ קידנרעטסילפ ַא טימ ןָא ךיז טדניצ ןייטש ריּפַאס הדוהי

 .!!ןעמוקעג ריא טנעז סָאװ !ךייא טעּב ךיא --
 םעד ןופ ןרעװ יז .עקירּביא יד רעּכיא ךיז טיג גנוגערפיוא ןייז

 עעוטו,רג נס
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 .קילּב ןקידנעגנירדכרוד ,ןקידעזּפש סבר םעד ךיז ףיוא טריפשרעד

 טּביילּב ,עיצַאנעלעד רעד וצ ּפָאק םעד סיוא-יירד ַא ּבלַאה טוט רע

 ךיז טעדנעװ ןוא ,טפולרעדניא טנַאה ןיא טשרַאּב רעד טימ ןעגנעה

 ןעמָארטש ייװצ טימ ,סױרַא ןגוא יד ןופ ייז קידנסינּפָא ,ייז ֹוצ
 : טייקיולב רעכעליורג

 ..עטסגנַא ענייק יז ןּבַאה -- ! ןעש-טיּב -- ? ןייגנייאניה יז ןעלָאװ --

 טעּברַא ןייז וצ ,ןעמ טניימ םיא טשינ יו ,רעדיוו ךיז טמעצנ רע ןוא

 .עטנומ לסיּבַא טרעװ ,טרָא ןפיוא געװַאּב ַא ךיז טוט עיצָאגעלעד יד

 ןקירעקיכּפ ַא טימ גָאז ַא טוט סהילא-ןושמש ןוא ,רערעכיז ןוא רער
 : ןײטשריּפַאס הדוהי וצ לכיימש

 טסָאה ..,ענעכָארקעצ יד ןופ טשינ סעּפע ךַאד טסיב וד ,הדוהי --

 טשרָאקָא רָאנ זייוו . , ,לדרעפ ַא טנַאפשעגניײא לָאמַא סעפע ןיוש ךָאד
 ,..געוו ַא וד

 ,קידלכיימש ַא טימ סיורָאפ סױרַא קור ַא ךיז טוט ןײטשריּפַאס הדוהי

 ,זָאנ ץיּפש יד ּפָא-יצ ַא ןוא ןעמַאזוצ:קירד ַא טוט ,טכיזעג טלכיימשעג

 *ענפיא ןַא ןיא ךיז טניפעג רע ןעוו טלָאמעד זיא רעגייטש ןייז יװ

 רעגניפ יד טוט ,רעגניפזייו ןוא:ןקיד םעד ןשיװצ ,גנומיטש רעטגער

 ,ןייטש טּבײלּב ,ןצנָאװ יד קידנטעלג ּפָארַא-ריפ ַא ןוא טיירפשעצ ַא

 ,טסורּב עטצרַאטשעגסױרַא-קידחואג ַא טימ זיא רע טנוזעג ןוא ךיוה יו
 : טָאּפש ןקידנרעױרַאּב טימ גָאז ַא טוט ןוא

 * .ידרעפ ַא רַאפ ארומ ןּבָאה ןדיי יו ,קוק ןוא ױזַא רימ ייטש ךיא --
 ! טמוק , . ,! עיצַאגעלעד ַא

 ,ןקור ןטימ םיא וצ ךיז טלעטש ,דרעפ םוצ טרַאה וצ ײג ַא טוט רע

 עדיב טײרּפשעצ ַא רע טוט ,עיצַאגעלעד רעד וצ םינּפ ןטימ ןוא

 טציא זיא דרעפ םנוא ךייא ןשיװצ -- טסייה'ס ,ןטייז יד ןיא טנעה
 :טנַאװ ענרעזייא ןָא

 ! טײג ,ונ --
 ײּברַאפ ףיול ַא עיצַאגעלעד רעד ןופ רעדילגטימ יד ןעוט זייווקיצנייא

 ןפיוא ןייטש ןּביילּב ,יורטסָאק ַא ךרוד יװ ,ןקָארשרעד ןוא קיטכיזרָאפ

 ןוא ערעדנַא יד טימ וצ טײג סע יװ ,ןעעז סיוא ךיז ןעיירד ,קינַאג
 .םעטָא םעד ּפָא-ןעיצ

 טו

 .טפשראאטסנאשי-

427 
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 .עג טָאה לטעטש ןיא רעצימע ּביוא ןּוא ,ןדוד:לאכימ ַאב לעזעג ַא ןעוועג
 ןּבָאה טזּומעג סע רע טָאה ,שּוּבלמ ןקידנעטשנָא ןַא טײנעגּפָא ןבָאה טלָאװ
 ,לטיה שידיי ַא טימ לקער ץרוק ַא ןגָארטעג טָאה השנמ .טנעה סהשנמ ןּופ
 :עג זיא רע זַא ..,ןסנַאװ יד ןרעשרַאפ ןּוא ?דרעּב סָאד ןּפוצ ךיז טזָאלעג
 ַא טימ ,טציּפעגמּורַא ,ןשַאװעגמּורַא ,טעּברַא רעד ןֹופ טכַאנרַאּפ ןעגנאג
 םצּב ןציז ןעסעּפ ןפערט ךעלטנייועג רע טגעלפ ,טנַאה ןיא עלעקעטש
 עריא .ּפָאק ןלעקנּוט ריא ןיירַא סַאג ןיא ןקעטשסױרַא ןּוא רעטצנעפ
 רעטצנעפ ןגעק רעטצנעפ ,ןדוד-לאכימ רעּביאגעק טניואוועג ןּבָאה ןרעטלע
 נָא ןּוא ?טנװָא ןטּוג, ַא ןגָאז ריא טגעלפ השנמ ,רעמּוז ןעוועג זיא סע
 ?ןיוש , :טגערפעג םיא ןּוא טכַאלעג םיא ּוצ יז טָאה ,"רָאי:טּוג, ַא טָאטש
 טָאה לָאמנײא ..טלעװ ַא ןצװעג זיא סע ,ךַא "!טעּברַא רעד ןּופ ןיֹוש
 רדסּכ גָאט יירד םעדכָאנ זיא עסעּפ ןּוא ,טנַאה יד ןּוטעג טעלג א ריא רע
 .טעּברַא רעד ןּופ ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ ,רעטצנעפ ןיא ןענַאטשעג טשינ
 :סיוא ןעװעג ןיוש זיא ץלַא ,ןזעװעג רעדיװ יז זיא גָאט ןטרעפ םּוצ רָאנ
 .ּומשעגּפָא קיטשרענַאד ַא ןיא לָאמניײא ךיז ייז ןּבָאה ךָאנרעד ,,,טלייהעג
 :קירּבַאפ ןּבענ ןפערט ךיז ייז ןלעװ ,סטכַאנ-ּוצ:קיטיײרפ ,סנגרָאמּוצ זַא ,טסע
 ּוצ זיּב ןטרַאג:קירּבַאפ ןּופ ,לסיּב ַא ױזַא טָאלג ןריצַאּפש ןלעװ ןּוא ןטרָאג

 .ןײרַא לטעטש ןיא םּורַא-ןטניה קירּוצ ןּוא קירּב רעד
 עגנוי ייװצ ענעי טימ טעשזדנָאלּבע גטימ טָאה קנַאדעג רעדימ סהשנמ ןּוא
 ןּופ ןריצַאּפש יעגנַאגעג ,טנװָא םענעי ןיא ,טלָאמעד ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 יז לָאזס ידּכ ,לגעװ:רעטניה ַא ףיֹוא ,קירּב רעד ּוצ זיּב ןטרָאג:קירּבַאפ
 טשיג ,עדמערפ ןעװעג ןענעז ןשטנעמ ייװצ ענעי .ןפערט טשינ רענייק
 .,עסעּפ ןּוַא השנמ ןסייהעג ךיוא ןּבָאה ייז שטָאכ ,טנייה סָאװ ענעגייא יד
 :ופ רעמ ךיז טנָאקעג טשינ ןּוא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז השנמ טָאה ָאד ןּוא
 ,ערעדנַא ןעװעג עקַאט סָאד ןענעז יצ .ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןּביילקרעדנַאנ
 ָאד רעדָא ,ױזַא םיא ךיז טכַאד יצ !ערעדנַא ןעוועג טשינ סָאד ןענעז יצ
 טגָאקעג טשינ ןפוא םּוׁשּב סָאד טָאה רע !קיטַאלג ץלַא טשינ סעּפע זיא
 ןשטנעמ עגנּוי ייװצ ענעי טימ טעשזדנָאלּברַאפטימ ךיז טָאה רע ,ןפיײרגַאּב
 ןײרַא טָאטש ןיא קירּוצ געװ םעד ןעניפעג טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה ןּוא
 רעּפרעק רעצנַאג ןייז זַא ,טליפרעד טָאה רע ןּוא גְנע ןרָאװעג זיא ןהשנמ
 טסערּפעגמּורַא יװ ןעװעג זיא רענייז ּפָאק רעד ,סייוש ןיא ףיז טדָאב
 רעד ,ײלּב רעקיטש יװ ןגעלעג ןענעז סיפ יד ,ףייר רענרעזייא ןַא טימ
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 טכַאמרַאפ טָאה רע .רעסערג לָאמַא סָאװ ןסקַאװעג ןיא ּפָאק ןיא לּפעג

 ,טפַאלש רע זַא ,טדערעגנייא ךיז ןּוא ןגיוא יד
 רָאלק ץנַאג רע טָאה ךָאד ןּוא טלמירדעגניא רע ןיא לסיּב ַא רעטעּפש
 ןּוא רעגעלעג םנופ ףיֹוא קיטסַאה גנילצּולּפ ךיז טצעז עסעּפ יװ ,טליפעג

 רעצנַאג רעד רעּביא םּואָיקּוק ַא ןגיוא ענעקַארשעצ ,עסיורג טימ ךיז טיג
 ןיא סָאד סָאװ ,ןגערפ טלָאװעג ןּוא ןקַארשרעד ךיז טָאה השנמ .ּבּוטש

 רע ןּוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא קירוצ דלַאּב טָאה עסעּפ רָאנ ,סנױזַא

 :סיוא ןיולּב טשינ םיא ךיז טָאה סָאד יצ ,ךיז ַאּב רעכיז ןעוועג טשינ זיא

 סָאד ןּוא ,ןעיירש טרעהעג ךעלקריוו ןיוש רע טָאה ךָאנרעד רָאנ ,טכַאדעג

 זיא לוק סָאד ,ןיינ ;תועט ןייק ןייז טנָאקעג טשינ ןפוא-םּושב ןיוש טָאה

 : ךעלטייד ץנַאג טרעהעג סע טָאה ,רע ןּוא ,סעסעּפ ןעוועג
 !השנמ !השנמ !השנמ --

 זיא ,ןגערפ ּוצ סעּפע טָאטשנַא ןּוא רעגעלעג ןּופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע

 זיא עלייוו ַא ,לּפמעל סָאד טּפַאכעגּפָארַא ןּוא טנַאװ רעד ּוצ ןפָאלעגּוצ רע

 .ןוט ּוצ טָאה רע סָאװ ,ןסעגרַאפ טָאה רע םּורָאװ ,ןייטש ןּבילּבעג רע

 .ןעסעּפ ּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא ןּוא טנַאמרעד ךיז רע טָאה ךָאנרעד רָאנ
 ...עסעּפ ,עסעּפ !טריסַאּפ ריד טָאה סָאװ --

 ,רעטצנעפ ןכרּוד ןעגנורּפשעגנײרַא זיא ץַאק ַא ,ןיורק ישהשנמ --

 ,ּוצ רעטצנעפ יד ּוצ ןּבעגעג םּוא-קוק ַא ,רענעקַארשרעד ַא ,ךיז טָאה השנמ

 טכַאמרַאפ ךָאד ןענעז רעטצנעפ יד ,טרָאװ ןיימ ףיוא ,עגּושמ טסיּב --

 ןטימ ,ינק יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ,ןעסעּפ ןּבענ עליו ַא ןּבילּבעג ךָאנ זיא רע
 זיִּב קעד יד ךיז ןּופ טרַאשעגּפָארַא טָאה עסעּפ  טנַאה רעד ןיא לּפמעל
 טקעדַאּב ןעוועג ןענעז טסּורּב ןּוא ןדלַאה ענעפָא עריא ,טפלעה רעד ןיא
 זיא ןּוא ריא ןּופ טרעדנּױזעגּפָא ךיז טָאה דניק סָאד .סייווש סנּפָארט טימ
 ,ךעלסיפ יד טימ ךעלטנעה יד ןטכָאלּפרַאפ ,ןשיק קע ןטייװצ ןפיוא ןגעלעג

 | ,ףָאלש ןקַאמשעג ,ןטסעּפ ַא ןיא
 .רעּביא השנמ טָאה -- עגּושמ טסיּב ּוד טרָאװ ןיימ ףיוא ,עסעּפ ,טסדעה --

 .ןטסיירט .,ןקױרַאּב ,ןגָאז סעּפע קידנלעוו ,טרזח |
 םעד ןּבָארגעגנײא קירּוצ טָאה יז ,טרעהעג טשינ םיא טָאה עסעּפ רָאנ
 ,טָאה ןּפיל עטסערּפעגּוצ ןּוא ןגיוא עטכַאמרַאפ עריא ןּופ .ןשיק ןיא ּפָאק
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 ַא ,ןעמעלַא ןּוא ץלַא ּוצ ,טלעװ רעצנַאג רעד ּוצ יורטּוצמּוא ןַא טמעטָאעג
 ירצה וצ ךיז ןפָאה:טשינ א ןּוא רעטרעװ זיא סע עכלעוו ןיא ןּביױלג- .טשיג

 ,טײקרָאלק זיא סע רעכלעוו ּוצ ןגָאלש
 עסעּפ טָאה סָאד -- ...סנייא ץלַא ,סנייא ץלַא ,זיא סע סָאװ ןייז לָאז ---

 .סָאד טגָאז יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןהשנמ רָאנ ,טגָאזעג טשינ
 טָאה רע .רענעגָאלשרעד ַא ,רעגעלעג ןייז ףיוא טרעקעגקירּוצ זיא רע
 .ףייפ ןעוועג זיא רע ,ןּפָאלש טשינ טכַאנ יד טעװ רע זַא ,טסּואװעג ןיוש
 ַא ,ךעלקריװ ןּוא .סכעלנייּפ ןּוא סטכעלש רָאג סָאװטע ףיוא טיירּבעג
 ןַא טיירּב ,למירד ריא ןּופ טּפַאכעגפיױא עסעּפ ךָאנ ךיז טָאה לָאמ רַאּפ
 ,סָאד טָא ןּפַאכנָא ןּוא ןעעזרעד ןלעװ טלָאװ יז יװ ,ןגיוא יד ןָאטעג:ןפע
 לָאמ רָאּפ א ;ףָאלש ריא טרעדורעצ ןּוא טכיילשעגניירא ךיז טָאה סָאװ
 -ַאֹּב טלָאװ יז יװ ,ןתשנמ ןפורעג יז טָאה טכַאנ רעד ןֹופ ףױלרַאפ ןיא
 יװ ,ךיז טָאה סָאװ ,סָאװטע םענעי ןופ ןטיהּפָא יז לָאז סָאװ ,ןצימע טפראד
 טלּבארגעג ,ןועװ ריא ןופ ךעלרעמעק עלא ןיא טּפאכעגניירא ,ןיּפש ַא
 חומ סעסעּפ םּורא ןענופשעגסיוא ןּוא ךעלסיפ עדניוושעג ,עניד טימ ָאד ךיז

 ,למּוט ןּוא קערש ןּופ ּבעװעג א ץרַאה ןֹוא

 ש11/ -
 ףעד ןרָאװעג זיא ,לֵאקרעּפ השנמ ַאּב טריסאפ טָאה סָאװ ,השעמ י
 עלַא טקיטפעשַאֿב טייצ עגנַאל ַא טָאה סָאװ ,דנַאטשנגעג רעקיצנייא וו

 ,ןסעּומש ערעדנַא עלַא טגנערדרַאפ טָאה יז .ב טָאטש רעד ןיא תוחֹומ
 :רעּביא ןּוא טלייצרעד ,ןרָאװעג ןעמּונעצ ןּוא טגיילעצ יינספיֹוא םוטעמוא
 עג רעכעלטיא ַאּב ,טרָא ןדעי ןיא ,ןבוטש עלַא ןיא ןרָאװעג טלייצרעד
 ןרָאװעג טרעדילגעצ ,ןרָאװעג טרעטײרּברַאּפ ןּוא טיוּבעגפיֹוא ,טייהנגעל

 ,םישּוריּפ עטסנדיישרַאפ יד ןענופעג ,םינפֹוא רעטנזיֹוט ףיֹוא
 ,בוטש ןיא ןהשנמ ַאּב סטכַאנוצ-תּבש ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רעּבײװ יד
 טקרעמַאּב טנוװָא םענעי ןיא ךיילג ןּבָאה יז זַא ,טלייצרעד ךָאגרעד ןּבָאה
 עלײװ עדעי טָאה עסעּפ .סשילרעטסיוא סָאװטע ןהשנמ ןּוא ןעסעּפ ןיא
 יז יװ ,רעטצנעפ יד ךרוד סיֹורַא ןקילּב עכעלדנעטשרַאּפמּוא ןפרָאװעג
 טכַאנ רעטיירפשעגסיוא-טייוו רעד ןּופ זַא ,טכירעג טלָאמעד ןיוש ךיז טלָאװ

 טיי
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 יגנַאּב ַא ןעזעג ךיז טָאה ןגיוא עריא ןיא .,ןליּפשסיוא סָאװטע ךיז ףרַאד
 עג טשינ ,טפיורשעצ ,טרעדּורעצ ןעװעג זיא יז ,ללכּב .גניטרַאװרע עכעל
 .מּוא סעּומש ןיא ןפרָאװעגנײרַא עגר עדעי ןוא ךַאז רעד ּוצ טרעפטנע
 טָאה רע זַא ,טגָאלקַאּב ץלַא ךיז טָאה רעדיװ השנמ .רעטרעװ ערָאלק
 סָאד קיטסניד זיּב ןכַאמ קיטרַאפ ןענעק טשינ רע טעװ רעמַאט ,ארומ
 טלעװ יד סָאװ ,קיטכיר זיא'ס ,סיֹוא טזײװ .ץירּפ ןרַאפ טעּברא לקיטש

 ,איבנ ַא זיא שטנעמ ַא ןופ ץרַאה סָאד זַא ,טגָאז

 .עג טשינ טּונימ רעטשרע רעד ןיא טָאה ןעמ עכלעװ טייקיניילק ןייא
 טימ טלעטשעגסיורַא רעטעּפש ךיֹוא ךיז טָאה ,ןצאשוצּפָא קיטכיר טסואוו
 .אטשעג ןענעז שיט ןפיֹוא ןהשנמ ַאּב .גנוטיײדַאּב רעסיורג ,רעצנַאג ריא
 ןבָאהס עכלעוו ןיא ,רעניילק ןייא ןּוא רעסיורג ןייא ,סרעטכייל ייווצ ןענ !

 'עלק ןיא טכיל סָאד -- טָא ןּוא ,הלדבה רעד ןּופ טכיל יד טנערּבעג ךָאנ
 .טימ םּוש ןייק זַא יֹוזַא ,ןצלעמש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רעטכייל ןרענ
 סָאד ןַא ,טשינרָאג ןעװעג ךָאנ זיא סָאד רָאנ ,ןפלָאהעג טשינ ןבַאה ןעל
 סע טָאה ,טנערּבעגסיוא ןעװעג ןיֹוש זיא רעטכײל ןרעסערג ןיא טכיל
 קאנק ַא טימ זיא ןיא ףיֹוא םַאלּפ ַא ןּבעגעג ןפֹוא ןימ ַא ףיֹוא סעּפע
 עטעּפ ןּוא ,ןקַארשרעד ךיז ןּכָאה עלַא .רערָאּפש םנופ ןעגנורפשעגסיורא

 : טייקמּורפ טימ טגָאזעג ןּוא טנעה יד טגיילראפ טָאה
 רעטכעלש ןייק ,הלילח ,ןייז טשינ לָאז סע ,םלוע לש ונוּבר ,יאולה --

 ,,,ןמיס

 נפש יד טקיױרַאּב יז ןּבָאה .,,ןטּוג םוצ ןייז טעוו'ס טייג ןיֹוש טייג --

 ,סעט

 ,ךעלטנייוועג ,ךַאז ַא ךַאנ ךעלדנעטשרַאפ ןרָאװעג ךָאנרעד זיא ,םעד ץוח
 ,ןעסעּפ ּוצ קידנעמוקנײרַא ,רעּבײװ יד ןגעלפ ,סטכַאנ:וצ.תּבש ןרעדנַא ןא

 רעד ןיא סָאװ ןלייצרעדסיוא ןּוא ןײרַא טכַאנ רעּבלַאה רעד ןיא זיּב ןצױּפָא

 ,טלייאעג ךעלקערש עלַא ךיז ןּבַאה ,אלּפ השעמ ,לָאמ סָאד ןּוא ;טלעװ

 טגָאיעגסױרַא ייז טָאה סעּפע ,ןציזנייא טנַאקעג טשינ ןּבָאה סעטנכש יד

 .ּוק טעװ סע ןעװ ,ןּבײלּב ָאד טיַאטעג טשינ ןטלָאװ ייז יװ ,ןענַאד ןּופ

 ,מּורַא טַאהעג עלַא ןיֹוש ךיז ןּבָאה רעגייז ַא ףלע .טּונימ עטכער יד ןעמ

 ןעװעג עלַא ןיֹוש ןענעז ףלעװצ לטרעפ ַא םּורַא ןּוא ךעלכיט יד ןעמונעג

 ןיא ץלַא ,טמױרעגּפָא קיטייצטכער ןרָאװעג זיא טרַא סָאד ,ןעגנַאגעגמײהַא
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 רעד ןּוא העש רעד טױל יֹונעְג ,רעירפ ןּופ טנכערַאּב יװ ױזַא ןעװעג
 ,טונימ

 םּוא דָארג ךיז סע טָאה ןּביֹוהעגנָא זַא ,טסּואװעג ןּבָאה געלַא ,ךעלקריוו ןּוא
 ,ּפעלק ףלעװצ ענייז ןּבעגעג סםַאזגנַאל טָאה רעגײז:טָאטש רעד ,ףלעווצ

 רעד ןיא ןעמּואװשעצ ךיז ןּוא טכליהראפ טָאה גנַאלק רעטצעל רעד ןּוא
 טריסַאּפ טָאה ,טײקליטש רעסיֹווג רעד ןיא ,ןַאד .טפול רענעגיװשטנַא
 ,םעד ןּופ גָאזנָא רעד ,ליּפשרָאפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,סעכלעזַא סָאװטע
 ךיא ןָאטעג סיֹוטש ַא טָאה'ס .רעטעּפש ןעמּוקכַאנ ;טפרַאדעג טָאה סָאװ
 ןייטש ַא ןּופ ,טנַאה ַא ןּופ סיוטש ןייק ןעװעג טשינ זיא סָאד רָאנ ,,,ריט
 ;דרע רעד ףיוא ןעניפעג ןעק'מ עכלעוו ,ךַאז זיא טע רעכלעוװ ןּופ רעדָא
 טּפַאכעגמּורַא יװ ,ןּוטעג ?סיירט ַא ןיילַא ךיז ןּופ סעּפע ךיז טָאה ריט יד
 ךָאנרעד ךיז טָאה ץלַא רעכלעװ םּורַא ,ריט עקיזָאד יד ,רעטיצ ַא ןופ
 ,השנמ .עסעּפ רָאנ ,השנמ טרעהרעד טשינ טָאה סיוטש םעד ,נליּפשעגּפָא
 ףיוא ךיז ןגײלּוצקעװַא טניֹואװעג זיא רעכלעװ ,רעדיינש (רעטסָארּפ רעד
 ןּוא רעדילג יד ןקערטשּוצסױא ,טעּברַא רעד ןּופ רעדימ ַא טכַאנ רעד
 --ֿףָאלש ןּופ סמערָא יד ןיא ןעיירעלבירג עקירעּביא ןָא ךיז ןפרַאװּוצנײרַא
 טריּפשרעד עטעּפ טָאה רַאפרעד .ןרעהרעד טנָאקעג טשינ סָאד טָאה רע
 ןיא ריא ַאּב ןעגנּולקעגּפָא טָאה סע ,,.טּונימ רעטשרע רעד ןיא דלַאּב סע
 8 ןפָאלעצ ךיז זיא סע ;המשנ ריא ןיא ףיט ןפּורעגנָא ךיז ןּוא ןצרַאה
 יז .שינרעטיצ טימ יז טלּופעגנַא ,יז טלסיײרטעגפיוא ,ןװרענ עריא רנּב
 סָאװ ,ןטָאש םעד טליפעגסורַא שינרעטצניפ רעקימּורַא רעד ןטימ;ןּופ ,טָאה

 ,זיֹוה ריא דעּביא טְקּורעגנָא;ךיז .טָאה
 -עגנָא זיא סָאװ ,געװ םעד טיֹול ןעגנַאגעג}ץלַא ןיֹוש זיא רעטייװ ןּוא
 ?רעהעג טשינ טָאה השנמ יװ ױזַא .ּבײהנָא ןּופ דלַאּב ןרָאװעג ! נכייצ
 זיולּב רָאנ ,טליּפעג טשינרָאנ ךָאנרעד ךיוא רע טָאה ,סיוטש ןטשרע םעד
 סָאד ,ףיט רעד ַאּב ןצַארק ַא טרעהעג טָאה רע ;ןרעיֹוא יד טימ טרעהעג
 טסּואװעג טשינ טָאה רע ;ןפײרגַאּב טנַאקעג טשינ רע טָאה עקירעּציא
 יטלדנַאהעג ךעלטנגייא ךיז טָאה ָאד סָאװ ןגעװ ןּוא טקעמש סָאד סָאװ טימ
 ירעקידלּודעגמּוא ןַא ,טנַאה ןיא לּפמעל ןטימ ,רֹוּכש ַא יװ ,קידנכירקמּורַא
 יד טניּפשעגסױא ןריהעג ןטריפרַאפ ןייז ןיא ךיז טָאה ,רענעּפָאלשרַאּפ ַא
 טצשודנָאלּברַאפ ,טשרמולּכמ ,ךיז טָאה עכלעו ,ץַאק ַא ןגעוו גנולעטשרָאּפ
 ּוצסיֹוא ידּכ ,לַאקרעּפ השנמ ןּופ ריט יד דָארג ךיז ןּבילקעגסױא ןּוא



06 
 י*ק צינטישז 2 ה

 גנּולעטשרָאפ עקיזָאד יד .לגענ עריא ןּופ חוּכ םעד ריא ףיֹוא ןוואורּפ
 טװאורּפעג טָאה רע ןּוא ,חֹומ ןייז ןיא טצירקעגנייא תּונשקע טימ ךיז טָאה
 טייהרעקידעגייװש טָאה עסעּפ רָאנ ,ןעסעּפ ךיֹוא ענעגייא סָאד ןדערנייא
 רעמ טליפ עכלעו ,יורפ יד ,יז ,ןעיירעדער עשירַאנ ענייז ןפרָאװעגּפָא
 .רַאפ טשינרָאג ָאד טעװ יז זַא ,טליפעג טָאה ,רעקיניײװ טײטשרַאפ ןּוא
 . טָאה רעכלעװ ,ןהשנמ ןופ טעּפשעגּפָא טייקרעטיּב טימ טָאה ןּוא ןייטש
 :עג רעמ טשינ טָאה יז ,טײקכעלדנעטשרַאפמּוא עצנַאג ןייז טליפעג טשינ
 ַא סָאװ לטימ עקיצנייא סָאד ,טנעה יד ןכָארּבעג ןּוא טצּפיזעג יװ ,ןּוט
 יֹזַא ,םיא רעּביא ןשרעה סָאװ ,תֹוחֹוּכ ענעי ןגעקַא ןעמעננָא ןָאק שטנעמ
 ,ןוטעגנָא ךיז טָאה יז .רּבדִמ ןּופ דמאז ןרעּביא ןטניװ יד ןשרעה'ס יװ
 ,סָאד ןּוטעג טָאה יז ;טָאג ּוצ ןטעּבעג ,טנייװעג ,רעדניק יד טקעװעגפיוא
 ףיֹוא ןגירשעג ןּוא רעטצנעפ ַא טנפעעג -- ןוט טפרַאדַאּב טָאה יז סָאװ
 ןיא ץעגרע טייטש ױזַא -- שטנעמ ַא רַאפ ןיא טּוג םּורָאװ ;םינכש יד
 ּוצ טשינ ,םיא רעּביא סיוא ךיז טקערטש עטכעלש סָאד ןעוו -- קּוסּפ ַא
 םיטש עקידמֹופתּושּב יד ידּכ ,ןשטנעמ טימ ןעמַאזּוצ רָאנ ,ןײלַא ןּביילּב
 :.כיר םניא טרעהרעד ןרעװ רעכיג ןּוא רעכעה ןלַאשּפָא לָאז בֹור ַא ןּופ

 ,טרָא ןקיט
 ןלַאפעגנַא ןּוא ןעסעּפ טקידיײטרַאפ .ּב טָאטש רעד ןיא ןעמ טָאה ױזַא
 ל:געל סָאד קידנדניצנַָא ; טוידה א עקַאט טּבײלּב טוידה ַא .ןהשנמ ףיוא
 םיא רע טּפאכ טָא:טָא זַא ,טניימעג רע טָאה ,ריט יד קידנּפּוטשּפױא ןּוא
 ןפַאלקוצנײרַא הזעה יד טַאהעג טָאה סָאװ ,ץל םעד ,ןַא םיא טסיימש ןּוא
 ליורג ןּוא קערש טימ ןּוא ןהשנמ טכַאלעגסיוא טָאה ןעמ ,ריס ןיא םיא ּוצ
 .ָאד םעד טימ טריסַאּפ רעטעּפש טָאה סָאװ ,םעד ןגעװ ךיז טעקשושעג
 ; ןקורט ףיוא ןעגנַאגעגּפָא םיא זיא 'לָאמ עטשרע סָאד ..,קַאטסָארּפ ןקיז
 טימ טעּפוטעג ,ןיירא שינרעטצניפ רעד ןיא ןגירשעגסיורא ,טנפעעג טָאה רע
 עכלעוו ,ץענ רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא לָאמ ןטײװצ םּוצ רָאנ .סיפ יד
 יד טנפעעג טָאה'ר יװ ֹזַא :ןײלַא ךיז רַאפ ןטכָאלפעגסיֹוא טָאה רע
 ןיא ןעגנַאפעג ןּבילּבעג זיא רע ןּוא ןעגנַאגעגסיֹוא לּפמעל סָאד זיא ,ריט
 טלעו יד םיא רַאפ טקעלּפטנַא טשרע ךיז טָאה ןַאד .שינרעטצניפ רעד
 רעד ןּופ ןּוא ,טירטּוצ ןײק טַאהעג טשינ רעירפ טָאה רע רעכלעװ ּוצ
 לַאש ַא טָאה סע ןּוא ןּוטעג לקניפ ַא סעּפע םיא טָאה טלעװ רעקיזָאד
 ןויּכע טימ יװ ןכָאטשעגכרּודַא םיא טָאה סָאװ ,וק ַא םיא ּוצ ןּוטעג
 סייז סטאפ קי יי
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 ענייז ףױא ןפרַאװעג ,שיורעג טימ ןרעיוא עגייז טלּועעגנָא ,קערש ןופ
 ענייז עלַא ןיא שינרעטַאלּפ ַא טגנערּבעגנײרַא ןּוא שינעדנעלּב ַא ןגיוא
 ןּוא ריט יד ןּפַאלקרַאפ ּוצ ףיֹוא חוּכ ןענופעג םיֹוק טָאה רע ,םירבא
 ,ןשינעכּוז זיא סע עכלעוװ ּוצ טסּול יד ןריֹולרַאפ ןצנַאגניא ןיֹוש טָאה
 זיא ,ןגעװ עּבלעז יד ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה סילּוגרַאמ םניּב זא ,רעטעּפש
 ,ריט רעד ּוצ ןעמניּב טימ ןעגנַאגעגטימ טשינ ,סנטייו ןּופ ןענַאטשעג השנמ
 .גָא טלָאװעג טשינ רעּבירעד ןיֹוש טָאה ןּוא טירּבעג ןעוועג ןיֹוש ןיא רע

 | / ,רעייפ ןייק ןּפַאכ
 בָאה ,לּפמעל םנּופ ןייגסיוא םעד ,טקַאפ םעניילק ןקיזָאד םעד םּורַא ןּוא
 גנילרעטעמש ַא ךיז טיירד סע יװ ױזַא ,ןעגנולייצרעד עלַא טיירדעג ךיז
 .ןערּב רעד ,םעלַא ןופ רקיע רעד ןעװעג ןיא סָאד ,םַאלּפ ַא םּורַא
 .רעד שינמיהעג סָאד טָאה ָאד ;עטכישעג רעצנַאג רעד ןּופ טקנוּפ
 טָאה ָאד -- טגָאזעג רעסעּב -- רעדָא ,הגרדמ עטסכעה ןייז טכיירג
 ןיא ,ןטרָאד .טכיל ןקיטכיר ןייז ןיא טלעטשעגסיֹורַא שינמייהעג סָאד ךיז
 ןופ ןייש רעקידהּפצּוח רעד ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ,שינרעטצניפ רענעי
 :עג טָאה סָאװ ,םעד ןּופ רעיילש םעד ןסײרּפָארַא טוואּורּפעג ןּוא לּפמעל ַא
 יװ ױזַא ,ןעגנַאגעגסיֹוא לּפמעל סָאד זיא טָא ןּוא ,ןליֹוהרַאפ ןּביילּב טזּומ
 ;ןגער ןּוא טניװ ףיוא סיֹורַא טגָארט'מ סעכלעװ ,לטכיל ַא סיוא טייג'ס
 רעד ךיז טרילרַאפס יװ ױזַא ןטָאש םניא ןרָאװעג ןריולרַאפ זיא סע
 ןקיּבײא םעד ןיא ןעגנירדּוצנײרַא טגַאװ רע ּביֹוא ,ּפָאק רעכעלשטנע
 .עגַארפ רעיינ:טלַא רעד ןיא ,?פעניטלעװ ןרעייהעגמוא םעד ןּופ רעטנַאלּפ

 .הטמל המ ,הלעמל המ
 טָאה השנמ ױזַא יװ ,םעד ןגעװ ןרָאװעג טדערעג ךיֹוא זיא ךס ַא ,ךס ַא
 .טעּב םוצ ריט רעד ןּופ קירּוצ ןוא ריט רעד ּוצ טעּב ןּופ טרעדנַאװעג
 ,טײקטנכערַאּב ַא סעּפע טליפעג ךיז טָאה עטכישעג רעקיזַאד רעד ןיא
 ױזַא .ןַאלּפ ןטעּברַאעגסיוא רעירפ ַא טול יװ ןּוטעגּפָא ךיז טָאה ץלַא
 יװ ,ליטש ןעװעג זיא ,ּפוטש רעד רעּביא ןעגנַאגעג זיא השנמ יװ גנַאל
 טעּב ןיא טגיילעגקירוצ רָאנ ךיז טָאה'ר יװ יוזַא רָאנ ;רעױא ןַא ןיא
 .רעירפ יװ רעקיטפעה ךָאנ ןּוא יינספיוא ןּביֹוהעגנָא ךיז סע טָאה ,ןײרַא
 ,לגניי ןיילק א יװ ױזַא ,זָאנ רעד ַאּב ןרָאװעג טריפעגמּורַא ױזלַא זיא השנמ
 :עג ןיא סע ,עינָאריא ןַא טליפעג ךיז טָאה עטכישעג רעקיזָאד רעד ןיא
 או ,רעטַאעט ַא ןיא יװ ןוטעגּפָא ךיז טָאה סע ,לציּפש קידתמא ןצ ןעװ
 = = יי
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 ַא עכלעו ,ךעלמעדעפ יד טיֹול טצנַאט ןּוא ךיז טיירד ,ךיז טגעװַאּב ץלַא

 .טנאה ןיא ךיז ַאּב ןגרָאּברַאפ טלַאה רעריפ רענעטלַאהַאּב

 סלװייפ ,לװיפ טלײצרעד ןּבַאה ריט רעד ַאּב ןסייר טרַא םעד ןגעװ

 ןהשנמ ַאּב טכַאנַאּב ןעוװעג ןענעז סַאװ ,ןענַאזרעּפ ערעדנַא ךָאנ ןּוא ּביײו
 בר ,ןרעיוא ענעגיא ערעיז טימ טרעהעג סע ןּבָאה ןּוא ּבּוטש ןיא
 עלַא יװ רעמ ןליײצרעד ּוּצ טכּואװעג טָאה רע שטָאכ ,ןילַא לאוי
 םעד ןגעװ ,ךָאד ,ןטייהלצנייא עיינ רדכּכ לגרַא ןּופ טישעג ןּוא ערעדנַא
 ןגעװ ,ןסיר ןּופ ןפוא םעד ןגעװ ,ריט רעד ַאּב ןסייר ןּופ ןינע םצ
 טשינ ןצנַאגניא רע טָאה --ןןטקנּוּפ עלַא ןּופ ןטסקיטכיװ ןקיזָאד םעז
 יד ןרעטסעל ןּוא ןכַאמ:ןיילק ןלעװ טשינ טלָאװ רע :יװ ,ןדער טלָאװעג
 ןּבָאה טרָאפ סע ןעק ױזַא יװ ,ןגָארּכ יז ףױא .רעטרעװ טימ ךאז
 רעד רָאנ ,ןגיישעג קיטײדליכ לאוי ּבר טָאה ,ריט רעד ַאֹּב ןסירעג
 :ַאזּוצ ךיז זיאס זַא ,לָאמנייא טשינ ;טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה םלוג
 יװ ןּוא רעדיװ ןעמ טָצה ,ּבלעװעג ןיא םהיא ַאּב לדער ַא ןעמוקעגנעמ
 וטרעלקרעמוא:קיּבײא ,ןּבלעז םעד ןגעװ סעּומש םעד ןּבױהעגנָא רעד

 ,טקנוּפ |
 .1ײרַא טלָאװמ יװ ,טכליהשג טשינ סע טָאה ,לאוי ּבר ,ךייא טעּב'כ --

 {קעסַאּפ םענרעדעל ַא טימ ריט ןיא ןעינגימש
 ,טרעפטנעעג ץרּוק לאוי ּבר טָאה -- ,ןיינ ---
 ,טביילק זירַא ריט ןיא טישעג טלָאװמ יװ ,ױזַא ןעוועג טשינ סע זיא --

 } ךעלסעּברַא עטרַאה
 .יןייג --
 טיּמ ןסיּבעג טלַאװ רענײא יװ ,יױזַא סעּפע טרעהעג טשינ ןעמ טָאה --

 ? ןייצ יד
 ,לאוי ּבר טרעפטנעעג ךעלדנע טָאה -- .,..ןעלווייפ טגערפ --
 ךָאד ןּבָאה עלַא םּורָאװ ;סַאּפש ַא טניימעג ךעלטנגייא רע טָאה םעד טימ
 טימ ןַאמנגנּוי ןקיזָאד םעד ןּופ טלַאה לאוי ּבר קיניײװ יװ ,טסּואװעג

 ,ןגיוא יד ןיא לכיימש ןקיּבייא םעד טימ ןּוא לדרעּב ןצרַאװש ,ןצרּוק םעד
 ַא ןועװעג רָאנ זיא סָאד זַא ,ןקיניז םַאּב ןּבילּבעג ץלַא זיא רעכלעוו
 ןענופעג עקַאט יז ןעמ טלָאװ ,טכּוזעג רעסעּב טלָאװ'מ ּביֹוא זא ןּוא ץַאק
 ןּוא ןעלווייפ ןשיװצ ,לקַאטקעּפש עצנַאג סָאד טרָאּפשרַאפ טלָאװ ןעמ ןוא
 ןייק ןעװעג טשינ לָאמניײק ,ןהשנמ ַאּב עטכישעג רעד טניז ,זיא ןלַאוי יר
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 טָאה לווייפ סָאװ ,סָאד טכַארּבעגפױא ןלאוי 'ר טָאה סרעדניזַאּב ,םולש
 :עז ךָאד ןּוא ,גנּוצעשגנירג טימ ןגיוצַאּב עטכישעג רעצנַאג רעד נצ ךיז
 םעגייא ןגיוצעג סעּפע יז טָאה סע ,ןעמּוקעגנעמַאזּוצ טּפָא ךיז יז ןענ
 עג ייווצ ןרעדנַא םּוצ רענייא לָאמלײט ןנערטש'ס יװ ױזַא ,ןטייווצ םּוצ
 יז טגנערּב סָאװ ,עגַארפ ַא סעּפע ןופ ןעּור טשינ ןענעק עכלעוו ,רעג

 ,טיירטש ַא ּוצ קידנעטש
 רע ,טרעקרַאפ ;סַאּפש סלאוי בר ןּופ טקידײלַאּב טשינ ךיז טָאה לווייפ

 .סַאּפש ַא טימ טרעפטנעעג ךיֹוא ןײלַא טָאה
 סייװ ךיא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןעלװיפ ןגערפ עקאט טגעמ ריא --
 .ַאטשעגפיוא ,םיתמ ןינמ ַא טדערעגפיונּוצ ךיז ןּבָאה סע זַא ,רעכיז ףיוא
 טּביילג ריא ,סָאװ .ריט סהשנמ ַאּב ןסייר ןעמוקעג ןּוא םירבק יד ןופ ןענ

 .ןגױא ענעגייא עניימ טימ ןעעזעג סע ּבָאה ךיא ?טשינ
 טלַאה רע זַא ,ןרעהּוצנָא טימרעד קידנּבעג ,גיוושעג ףיט טָאה לאוו 27

 ,ןטײקשירַאנ עכלעזַא ףיֹוא ןרעפטנע ּוצ קיטיינ רַאפ טשינ
 ןּוא ןעמּוקעגנעמַאזּוצ ךיז ןענעז תועידי עלַא ּואוו ,טרָא עטסקיטכיוװ סָאד
 סע .ּבלעוועג סלאוי בר ןעויעג עקַאט זיא ,ןעגנַאגרעדנַאגופ רעדיװ ךיז
 ,טריסַאּפ טָאה השעמ יד ּואװ ,טרָא םנּופ טײװ טשינ ןענופעג ךיז טָאה
 טקנעדעג טײקרָאלק רענעטלעז ַא טימ טָאה לאוי ּבר .זיֹוה עוָאגָאר ַא ןיא
 .רַאפ רע יװ ױזַא טשינ רענייק טָאה ,םעד ץּוח ;גנוריסַאּפ עצנַאג יד
 .עלקרעד עקיטיינ יד ןּבעגּוצּוצ ןּוא ןגיילוצסיוא קיטכיר ךַאז יד ןענַאטש
 ,טרעסערגרַאפ דנטיײדַאּב ךיז טָאה ןדנּוק סלאוי ּבר ןּופ זיירק רעד .ןעגנּור
 עטסטייוו יד ןּופ .םינוק עיינ ץלַא ןגירקעגוצ גָאט ּוצ גָאט ןּופ טָאה רע
 .עג טשינ זיא לאוי בר .ןלאֹוי בר ּוצ ןפיוק ןעמוקעג ןעמ זיא ךעלסעג
 ןּוא סעּומש ַא טריפעג ןדעי טימ טָאה רע ,טרָאװ ןייק ףיוא גרַאק ןעװ
 ,השעמ עצנַאג יד יינספיוא ןלייצרעד ןּביהּוצנָא ליופ ןעװעג טשינ זיא
 רע זיא ,הרוחס לסיּב ןייז טפיוקעגניא ןיוש טָאה רע זַא ,הנוק רעדעי
 םעד ןּופ ךיז טָאה ךָאנרעד .ןגיוושעג ןּוא לסיּב ַא ױזַא טַאלג ןענַאטשעג ךָאנ
 רעּבלעז רעד ןגעװ קידנעטש ןּוא ,סעּומש ַא טלקיוװעגסיוא ןגייווש ןקיזָאד

 .ךַאז
 ָאל רעד טָאה טכַאנ רעד ףיױא ןטכענ ?לאֹוי ּבר ,טרעהעג טָאה ריא --

 ...ןײרַא רעיױט ןיא טּפאלקעג רעדיװ יוג רעמ |
 | ,טרעהעג טשינ ךָאנ סָאד טָאה לאוי בר

 עי,
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 ,ןטייז עדייּב ַאּב טּפַאכעגנָא ךיז רע טָאה -- { ױזַא --
 רעד ןּופ ,ןענירעד ןּופ םיטש ַא טכליהעגניירַא ךעלטנייועג טָאה ָאד רָאֹנ

 | ; בּוטש:ןיֹואוו

 ןעמעלַא ןגָאזנָא טסלָאז ּוד ,רַאנ רעטלַא ּוד ,ןָא ריד גָאז ךיא --

 היחמ ַא !ןטפעשעג ענױזַא טימ ריד ּוצ ןעמּוק טשינ לָאז ןעמ

 הסנרפ ַא !רעמעֹועּב טימ ןגָאיסיֹורַא ןעמעלַא יז לעוו'כ ! ייז ףיוא לסיצ ַא

 ?ימ השנמ ַא ןגירקעגנַא ןּבָאה !סרעברַאזּפַאנק יד ,טכַאמעג ייז ךיז טָאה
 !עסעּפ א

 .,ענעדיי עדַאד ,עכיוה ַא ,ענעה ,ּבײװ סלאוי ּבר ןגירשעגניירַא טָה סָאד
 ןעגנַאגעגמּורַא קידנעטש זיא ןּוא רענײטש:לַאג ףיױא ןטילעג טָאה סָאװ

 ןּופ זַא ,טסּואװעג ּוליִפַא טָאה יז ,ענימ רערעיוז ַא טימ ,עטגערעגפיוא ןַא

 רעד ןופ רָאנ ;םינֹוק עיינ ּוצ יז טגירק רעדיינש השנמ ַאּב השעמ רעד

 םעד טניז .ארומ ַא ריא ףיוא טגָאלעגנז עטכישעג יד טָאה טייז רערעדנַא

 רעכַאװש טליפעג ךיז יז טָאה ,ריא ַאּב טכַאמעג ךיז טָאה סָאװ ,סַארַארַאט

 יז ןּוא תֹומֹולֹח עטכעלש טכַאנַאּב ןעעזעג טָאה יז ,רענעגָאלשרעד ןּוא

 ,ןּברַאטש ןגעװ ןטכַארט ּוצ ןּביֹוהעגנָא רעירפ יװ רעמ טָאה

 ,סעצײלּפ יד טימ ןּוטעג שטעװק ַא טָאה לאוי ּבר

 :עג ןופ ןּבעגעג ןײרַאײרשעג א רע טָאה -- ?ןָא ןיוש טסּבייה --
 .ןײרַא ּבּוטש ןיא ּבלעוו

 טסמוק וד ּואו ,ןסיו טשינ ּוטסעװ ,ּוטסרעה ,ןּבײהנָא ָאד ריד לעװ'כ --

 ,הגאד סעּבָאּב ןייז ? רַאנ ןטלַא ןַא ןּופ תעגּושמ ַא לסיּב ַא ןעעזעג ! ןיהַא
 ֹונוּבר ,ןּפַאלק יֹוזַא םיא לָאז'ס זַא !רעיוט ַא ןיא ןיירא טּפַאלק יג ַא זַא

 טסּואװעג ןיֹוש רע טלָאװ ,טײז רעד ןיא רימ טּפַאלקס יװ ,םלֹוע לש

 ! תֹוחמש ענױזַא ןּופ

 יּוצ ךיז ידּכ ,ןצרַאטש טמערַאװעגנָא ןּוא ךיק רעד ַאּב ןענַאטשעג זיא יז

 טָאה ,ןליטשנייא טנָאקעג טשינ ץלַא טָאה יז .ןקיטײװ יד ּוצ ןגיילּוצ

 רעטיּב ריא ןצימע ּוצ טזָאלעגסױא ןּוא ןענירעד טרָאד טרעּפַאלקעג סעטע
 .ךיז טָאה ןּוא טנאװ רעד ּוצ ןדער טזָאלעג יז טָאה לאוי בר רָאנ ,ץרַאה

 ,חנוק םּוצ טדנעװעג יינספיוא |
 ,ַאה ,ַאה ,,,? ןעמוקעג רעדיוו זיא'ר זַא ,סע טסייה ,ריא טגָאז .,,ַאװ-ּוא --

 ּבר טָאה ַאד -- ;טרעהעג טשינרָאג ריא טָאה ןעמניּב ןּופ ןּוא ,..ַאה
 ןענירעד ןּופ טרעהרעד ךיז טָאה סע םּורָאװ ,םיטש יד טזָאלעגּפָארא 5 וי
 = אטא
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 .יװ םיא ןעמ טָאה טכַאנ רעד ףיוא ןטכענ -- ,ּבײװ םנּופ ןצכערק סָאד

 ,לגעטש םניא טרָאד טײרדעגנײרַא ךיז טָאה רע .,.זיוה ןרַאפ ןעעזעג רעד

 טָאה ריא .,,טייז רענעי ןּופ ,לטױלּפ ןכרּוד ףיוה ןיא טקּוקעגניירא ןּוא

 | ..) טרעהעג טשינרַאג

 ןּוא ןענַאטשעג זיא ,טרעהעג טשינ סָאד ךָאנ טָאה רעכלעװ ,הנוק רעד

 . ,ןגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ ןלאוי ּבר טקּוקעגנָא

 :עג ןּבָאה ָאי ןּומ רע ןַא ,טלייצרעד ןרָאװעג זיא סילּוגרַאמ םניּב ןגעו

 ןרעטצניפ םניא ,טייז רענעי ףױא ןּוטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,טרעה

 ,ריט רעד ַאּב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה'ר יװ ױזַא םּורָאװ ; זיוהרעדָאּפ

 ןיוש ךיז טָאה ןּוא ףושיּכ ַא ןּופ יװ ױזַא ןרָאװעג טּפַאכעגמּורַא רע זיא

 :מּוא ןּוא הּפצּוח ןּופ חוּכ ןטימ .טרָא ןּופ ןּוט ריר ַא טנַאקעג טשינ

 טּפַאכעגפיוא רע טָאה ,תוסרוקיּפא ןופ חוּכ ןטימ ,טייקטסיירד רעטמעשרַאּפ

 .דנעמּוא ןַא ,טרוּכישרַאּפ ןרָאװעג זיא רע ,,.עילעּפַאק רענעי ןּופ ןַאט ַא

 יד טשינ ןעװ .רעּפרעק ןייז רעּביא ןסָאגעצ ךיז טָאה טייקסיז עכעל

 טָאה סָאװ ,טיקיטכעממּוא עסיורג יד טשינ ןעװ ןּוא ריט עטכַאמרַאפ

 םניּב ןיוש טלָאװ ,טפַארק-סנליװ ןייז טמיילעג ןּוא טנעה ענייז טשרעהַאּב

 :יוװש ןּוא רעוש ּוצ ,דניק ןּוא ּביײװ ּוצ ךיז טרעקעגמּוא טשיג סילּוגרַאמ

 :ןַאלק עסיז יד ,טריפרַאפ ןרָאװעג טלָאװ רע ןיהּואװו ,טסייװ רעװ -- רעג

 ןשיװצ ,ןשטנעמ עקירעּביא יד ראפ סָאװ ,סָאד ;טקָאלרַאפ םיא ןּבָאה ןעג

 עקידלּושמוא ןּוא רעּבײװ עמּורפ ,ןדיי עכעלרע ןעװעג ןענעז'ס עכלעוו

 רַאפ ןיא סָאד ,ריט רעד ַאְּב יסייר ַא יװ רעמ טשינ ןעװעג זיא ,רעדניק

 טרעהעגפיוא ןסיורד טָאהס זא ,ךָאנרעד רָאנ ,גנַאזעג:לגרָא ןעוװעג םיא
 :ןײרַא זיא רע ;ריט יד ןּוט ּוצ ןפע ןַא ןזיװַאּב רע טָאה ,עלייוו ַא ףיוא
 ַא ןיא ,גנַארדעג ַא ןיא ,שיורעג ַא ןיא ,םָארטש ַא סעּפע ןיא ןלַאפעג

 םיא ןֹּוא סעלָאּפ ןּוא טנעה יד ַאּב טּפַאכעגנָא םיא טָאה סע ,טניוװ:לּבריװ
 ,ןײרַא שינרעטצניפ רעד ןיא סױרַא ןיטעג.ּפעלש ַא

 ַא ,טסּואװעג טשינ רעניק טָאה ,רעטעּפש ןרָאװעג זיא םיא טימ סָאװ
 ,ךָאנרעד ;סַאג ןיא ןזיװַאּב טשינ ןצנַאגניא ךיז רע טָאה געט רַאּפ ַא

 עג גנילצּולּפ םיא ןעמ טָאה ,גנַאגרעטנּוא:ןענּוז ךָאנ ,טכַאנרַאפ לָאמניײא

 ?טיה סָאד ,ןעגגַאגעג זיא רע .זיוה םענעי רַאפ ,לסעג םענעי ןיא ןעעז
 =עגרעטנּוא סעּפע ּוצ ךיז טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד רעּביא טקורעגּפָארַא

 םּוצ ףױרַא זיּב ,זיוה ןצנַאג ןרעּביא ןקילּב ןפרַאװעג טָאה רע ,טעבנג
 = = הרי אז יולי ר זי תיהרעפ
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 ,רעטצנעפ ענעגָאלשרַאּפ יד ןּוא רעיוט עטּפַאלקרַאפ סָאד טכַארטַאּב ,ןעמיוק

 ,סעּפמע ןיא ךיז טכרָאהעגנײא ,עליװ ַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע
 ,טרעהעג טרָאד רע טָאה סָאװ .רעטײװ ןיג ןעמּונעג רע טָאה ךָאנרעד
 טסעּומשעג ןיוש ןעמ טָאה טנװָא ןּבלעז םעד ךָאנ ?ןעעזעג רע טָאה סָאװ
 *עג ןיוש סָאד טָאה טנגרָאמּוצ ןּוא ,ּבלעװעג ןיא ןלאוי בר ַאּב ןופרעד
 .רעװ עּבלַאה טימ ןגעװרעד טדערעג טָאה ןעמ .טָאטש עצנַאג יד טסואוו

 ,קידריװקרעמ ןעװעג ןזיא סע ,ליױמ ןטימ יװ ןגיוא יד טימ רעמ ,רעט

 טימ ,לּפענ טימ טקעמשעג טָאה סע ,ךעלטנייועגרעסיוא ןעוװעג זיא סע

 ירַאפ ,ןעמיטש יד טמעהעג ,דחּפ ַא ןטרָאװעג טָאה סע ,שינרעטצניפ
 .ליױומ םניא רעטרעװ יד טקיטש

 סרעדנּוזַאּב ַא ןעוועג זיא ,עטכישעג רענעי ךָאנ גָאט טכַא ,סטכאנ-וצ:תבש

 עלַא ףיוא ןסעזעג זיא ןעמ .ּבלעװעג ןיא ןלאוי בר ַאב לדער סיורג

 ּבּוטש ןּופ טגנערּבעגסױרַא טָאה לאוי ּבר ,ןּפיױרג קעז יד ףיוא ,ךעלטסעק

 נָא ,ןענַאטשעג ןענעז ןעניושרַאּפ עכנַאמ ,ןלּוטש רָאּפ ַא ןּוא קנַאּב ַא

 תּבש ןטצעל םעד טָאה ּבײװ סלאוי בר .שיט-ּבלעװעג ןָא ךיז קידנענעל

 ירַאק רָאּפַא ןסעגעג ןּוא ןסעגרַאפ ךיז טָאה יז :גָאט ןטכעלש ַא טַאהעג

 ,טגָאזרַאפ ןעװעג גנַאל ןּופ ןיוש ריא זיא סע סָאװ ,טנלָאשט ןּופ לּפָאט

 טכַאנרַאפ דלַאּב ךיז טָאה יז ןּוא טייז ַא ןיא ןכָאטשעג ריא טָאה ןּופרעד
 ,ןײרַא טעּב ןיא ןגייל טזומעג

 טלייצרעד ,יורפ עטרָאיַאּב ַא ,ענייא טָאה ,סעּומש ןּופ ףיול ןיא ,טָא ןּוא

 עכלעװ רָאנ ,טסואװעג לָאמַא טָאה לטעטש עצנַאג סָאד עכלעװ ,ךַאז ַא

 םעד ןגעװ טלזנַאהעג ךיז טָאה סע ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ רעטעּכש זיא

 טניואװעג רעירפ טָאה רעדיינש השנמ ּואוו ,זיוה ןּופ ףיוה םניא ,םענּורּב

 יװ ,רעכַאװ ןּבעגעג טָאה םענורּפ רעד ןעװ ,טייצ ַא ןעוועג זיא'ס --

 ןשַאװעגנייא ךיז טָאה'מ בוא זַא ,ןלייצרעד טגעלפ עמַאמ יד ,לָאטסירק

 יװַא רָאנ ןּבָאה ןּוא דײז יװ ךייװ ןרָאװעג ייז ןענעז ,רָאה יד טימרעד

 םעד טימ טכָּאקעג סטָאה'מ זַא ,שיילפ ,ךיז טלזיירקעג ןוא טצנַאלגעג

 סָאװ ,ןשטנעמ יד ,העש רעּבלַאה ַא ןיא ןרָאװעג ךייו סע זיא ,רעסַאװ

 ןייק ןופ טסואװעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ,רעסַאװ סָאד ןעקנּורטעג ןּבָאה

 יװ יױזַא ,טײקרָאלק עשילרעטסיוא ןַא טַאהעג טָאה סע .,קיטייװ-ךיוּב

 טימרעד טקנעװשעג ירפרעדניא עלַא ךיז טָאה'מ זַא .ןדרי ןּופ רעסַאװ'ס
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 ףלעװצ ,לָאמניײא טָא רָאנ .לרעּפ יד יװ ןייצ ןעמּולַאּב ןעמ טָאה ,ליומ'ס

 ןעמעװ ַאֹּב ,ןַאמרעגנּוי ַא רענייא םענּורּב םוצ ןעמוקעג ןיא ,טכַאנַאּב

 ּוצ רעסַאװ טפרַאדעג טָאה'מ ןּוא ןרָאװעג ןגעלעג דָארג זיא ּבייװ סָאז

 ,ןטנּוא םּורֲא םיא טיירד ,רעמע םעד ּפָארַא טזָאל רע .דניק סָאד ןדָאב

 טיצ רע ;ןעיצסױרַא טשינ ןעק רע .,,טיצ ,רעסַאװ ןָא טּכעש ,םענּורּב ןיא

 ןיא ןיירא טקוק ,ּפָארַא ךיז רע טגייּב !טשינ טייג'ס -- תוחוּכ עלַא טימ
 טגייו ןּוא טעשטשיּפ ,רעסַאװ ןרעטנּוא ,ןטנּוא יװ ,רע טרעה -- םענורּב

 .רעגנוי רעד ,,,דניק ןריוּבעג:ײנ ַא יװ דָארג רעּבָא ,,,דניק ןריוּבעג:ײנ ַא
 ןּוא לָאמּוצ ךיז טקוקעגמוא טשינ ,ןַאק יד טזָאלעגרעּביא טָאה ןַאמ

 ,די ַא רעדיװ טָאה ,טכַא:ַא1 ךיוא ,םּורַא געט רַצּפ ַא ןיא ,ןפָאלעגקעװצ

 יד .ןצכערק םענּורּב ןּופ טרעהעג ,ףיוה ןפיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ

 ןסקַאװרַאֿפ זיא םענּורּב רעד ,רעסַאװ ןעמענ ּוצ טרעהעגפיוא טָאה טָאטש

 ..רעטערּב טימ ןגָאלשרַאפ םיא טָאה'מ ,למיש טימ ןרָאװעג

 ,שיט.ּבלעװעג ןרעטניה ןסעזעג זיא לאוי בר ;ןגיושעג ףיט ןּבָאה עלַא

 .עג ליטש טָאה ּפמַאל.גנעה יד ;טנעה עדייּב ףיוא ּפָאק םעד טנעלעגנָ

 טלעטשעצ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ךעלרעקּוצ טימ ןסקיּב יד ןּוא ,ןטכיול

 ןטכַארטרַאפ ַא טימ טרעפטנעעג ןּבָאה ,קנַאש:ּבלעװעג םנּופ ןכַאפ יד ןיא
 ףס ַא טימ טריסַאּפ טָאה ,טלייצרעד ןרָאװעג ָאד זיא סָאװ ,סָאד ,ץנַאלג

 עטצעל יד טימ תוכייש ַא סעּפע טשינ סע טָאה יצ רָאנ ;קירּוצ ןרָאי

 ןיא ,רעטיײװ רעד ןּופ ךיוה רעד ןָאטעגזַאלּב ַא טָאה סע 1 ןשינעעשעג
 ,טײק ַא ןטכַאלפעגסױא ךיז טָאה סע ; טײהנעגנַאגרַאפ רעטקנּוטעג-לּפענ

 ךיז טָאה עכלעװ ,םענּורּב רעד ןעװעג ןזיא עלעגניר ןייא רעכלעוװ ןופ
 טעװ עכלעװ ןּוא טרַאװנגעג יד טּכַאכרַאפ ,רעטייװ ,רעטיײװ ןטכָאלּפעג

 ַארַגפ ךַאנ סָאװ ,טסײװ רעװ ,טסײװ רעװ ,ךיז ןיא ןטכעלפניײרַא ךָאנ

 יי ,ךעלעגניר

4 

 ;טלעטשעגנייא ןצנַאגניא טעמּכ ךיז טָאה לסעג םענעי ןיא גנוגעוװַאּב יד
 ןּופ רעגיואוונייא יד ,רּופ ַא ןרָאפעגייּברַאפ טרָאד זיא ןטלעז ,ןטלעז

 םעגעי ייּבױאפ טפָא ןג ּוצ טשינ ןטימעגסיוא ןּבָאה .ּב טָאטש רעד
 ,,יי
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 יבא ,ןסַאג ערעדנַא יירד ךרּוד ,םּורַא ןטניה ןעגנַאגעגדזזיא ןעמ ,זיוה
 עילָאכנַאלעמ ַא טײרּפשרַאפ טָאה טרָא סָאד ,ןײגּוצייּברַאפ טשינ ןטרָאד

 ,טגָאירַאפ ךיז ןּופ ןּוא
 ענעגָאלשרַאפ ןּוא רעיוט ןטּפַאלקרַאפ םעד טימ ,זיוה ץנעי ,ךעלקריװ ןּוא
 עג ּבירט טָאה סע .ןעזסױא ךעלמייהמּוא ןַא טַאהעג טָאה ,רעטצנעפ
 ןכַאל ןייק טשינ טרעהעג שינ ךיז טָאה טנעװ ענייז רעטניה ןופ ,ןגיווש

 ךרָאש רעטסדנימ ןייק ,ןשטנעמ ןקידעּבעל ַא ןּופ ץפיז ןייק טשינ ןי
 קיטש ץנַאג ַא :ןּבוטש עטזָאלרַאפ ענייז ןּופ ןגָארטרעד טשינ ךיז טָאה
 :עג טָאה טײקמַאזנייא עסיורג ַא סעּפע .טרעװילגרַאפ ןרָאװעג זיא ןבעל
 ,סַאג ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סע שטָאכ ,זיוה ןקיזָאד םעד ןּופ ןגָאלש
 .טלײטעגּפָא זיא סע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ךָאד ,רעזייה ערעדנַא ןשיװצ
 ּוצ רעמ טשינ רעהעג סע זַא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןּופ טמױצעגּפָא ןּוא

 .צנעפ ענייז ךרוד טקוקעגנײרַא רעמ טשינ טָאה ןּוז יד ,טייקכעלקריוו רעד

 ;לַארטש ןסַאלּב ריא ייז ךרּוד טקישעגנײרַא טשינ טָאה הנבל יד ,רעט

 ןייק ןעגנַאגעגסױרַא ןּוא ןירַא טשינ ןענעז רעיוט ןטכַאמרַאפ םעד ךרּוז
 ךיז ןּבָאה ףיוה ןפיוא ;ןגָאװ ןייק ןרָאפעגנירַא טשינ זיא סע ,ןשטנעמ

 :עגנײרַא ןּוא ןענַאטשעג זיא זה סָאד ,רעדניק ןייק טליּפשעג טשינ
 סנּפָארט ,ןגיװש קירעיורט סנּפָארט טּפּול רעקימּורַא רעד ןיא טפירט
 יװ ןעװעג זיא זיוה סָאד .טעמּוא ןדנגָאנ ןּוא טּפַאשקנעּב עכעלצרעמש

 .ןטָאש ןסיורג ַא ןּופ טרעגעלַאּב
 יד ,ןדעל יד טנפעעג ךעלזייה עקימּורַא יד ןיא ןעמ טָאה ירפ רעד ןיא

 עכעלגעט יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןּוא ,רעױט ןּוא ריט ,רעטצנעמ
 יװ י זַא טָאה סע .טכַאמרַאפ ןּבילּבעג זיא זיוה ץנעי רָאנ ;גנּוגעװַאּ

 ,טכַאנ ןּוא גָאט ןּופ לסקעװ םעד ,גנַאגפױא:ןענוזו םעד טליפעג טשינ

 זיוה עקיזָאד סָאד ךָאנ זיא ,טכַאװעגפיוא ןיוש טָאה םּורַא ץֹלַא שטָאכ

 -עג ךָאנ זיא טנעװ עמּוטש ענייז רעּביא ; ףָאלש ןיא ןעקנּוזרַאפ ןּבילּבעג |

 ןעיולּב ןוא ךיוה ןּביױהרעד ןיוש ךיז טָאה ןּוז יד שטָאכ ,טכַאנ יד ןגעל
 ,למיה

 טנגעגמּוא רעצנַאג רעד ןּופ ןּוא זיוה םענעי ןּופ טָאה ןטכַאנרַאפ יד ןיא
 זיא רעטצנעפ-ךַאד סָאד .סלּופשינמײהעג סרעדנּוזַאּב סָאװטע ןגָאלשעג
 .רַאפ ןעװעג טשינ זיא סָאװ ,זױה ןצנַאג ןיא עקיצנייא טָאד ןּבילּבעג
 ,נּוא יד טל;יּפשעגּפָא ךיז טָאה םיא ןיא טָא ןּוא ; רעטערּב טימ ןגָאלש



5 
 יק צינ טי שז 5 .ה

 סָאד ןּוא ,דלָאגניג יװ ,ןסָאלפעצ ךיז ,ךיז טרעטילּפשעצ ,ןּוז עדנעייגרעט

 .רעקַאלּפ עקיזָאד סָאד .קורדנייא ןקירעיורט סרעדנּוזַאּב ַא טכַאמעג טָאה

 ןיוה ןזָאלליפעג ,ןטרעװילגרַאפ ,ןעמּוטש םעד רעּביא רעטצנעפ עקיד

 טרעטיצעג ןּבָאה סָאװ ,ןלַארטש יד ;סַאּפש ַא יװ ןעועגסױא טָאה
 קזוח יװ ױזַא ןּבָאה ,ץנַאט םענעדלָאג ַא טצנַאטעג ,ןּבייש יד ןיא ןּביױא

 רעטצנעפ ןדנלַארטש ןקיצנייא םעד טימ ,זיוה סָאד .סעּפע ןּופ טכַאמעג

 גױא ןיא ןעמעװ ַאֹּב ,רעטיוט ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ,ךייה רעד ןיא

 ַא סױרַא ךָאנ טגָאלש גיוא ןקיזָאד םעד ןּופ ןּוא ,ןפָא ןבילכעג ךָאנ זיא

 ןּוא ןּבעל ןשירַאנ ןרעכיא לכײמש ַא ,ןטיוט ַא ןּופ לכיימש ַא ,לכיימש
 ,ןשטגעמ עקידעּבעל עלַא רעּביא

 ןעוװעג זה םענעי םּורַא זיא ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא'ס זַא ,ךָאנרעד

 זה סָאד טַאה הנבל יד .רעטרע ערעדנַא ןיא יװ ,רערעטצניפ סעּפעצ

 ,ןקעלפ עסייװ ,עפיש םיא ףיוא ןפרָאװעג רָאנ ,טנײשַאּב טשינ יװ ױזַא

 םּורַא ןטכָאלפעגסיוא ןּוא סנטָאש יד טימ טשימעגסיױא ךיז ןּבַאה סָאװ

 .כַארטרַאפ ףיט ַא ,ןּבױא ךיוה קידנעייטש .טכיל קידהנושמ ַא זיוה םעד

 .עג ןּוא ןטנּוא ּפָארַא טקוקעג גנורעדנואוורַאפ רעטלַאק ַא טימ יז טָאה ,עט

 :ָאװעג:קידיל םעד ןיא ,ןטרָאד רָאפ טמּוק סע סָאװ ,םעד ןגעװ טרעלק

 רעטניה עלי ַא ףיוא ןגיוצעגקירוצ ךיז יז טָאה ךָאנרעד .ףיוה םענער

 רָאנ .ןגײלּוצרעּביא סעּפע ךיז ידּכ יװ ,ןקלָאװ ןקיטכיזכרּוד ,םעניילק ַא
 *יװ ןּוא ,עס'ןרג ַא ,עטסנרע ןַא ,ןעמּואװשעגרעּפַא רעדיװ דלַאֹּב זיא יז

 .ףיט םניא ּפָארַא ,קילּב ןדנגנירדכרּוד ,ןקיּור ריא טקישעגּפַארַא רעד

 ,ןשרָאפרעד וצ סעּפע טרָאד ידּכ ,ףיוה ןקידנגייוװש

 טכַאנ טכַאמעג ןעמ טָאה ,ןענַאטשעג יא ןיוה סָאד ּואְװ ,?סעג םניא
 טכַאמרַאפ ןעמ טָאה טכַאנרַאפ דלַאּב ,ןסַאג ערעדנַא עלַא ןיא יװ ,רעירפ
 -נגייווש ,ןכעזעג ןענעז ןשטנעמ יד ןּוא ,ןּפמָאל יד ןדנּוצעגנָא ,ןדעל יד

 .קוק ַא ןבעג וליפַא טװאורּפעג טשינ טָאה ןעמ .ּבוטש ןיא ךיז ַאּב ,עקיד

 ײז טָאה ןעמ ןוא ,ןקָארשעג ךיז ןּבַאה רעדניק יד ,ריט רעד רַאּפ סױיַא

 ָא-טרעד ךיז ןּבָאה רעמָאט .ךײלגּוצ רעניה יד טימ ןפָאלש טגיילעג
 :עג:רעטיצ ַא ןּבוטש יד ןיא ןעמ טָאה ,רעײגכרּוד ַא ןּופ טירט סַאג ןּוט

 טָאה רערעטסיירד ַא רענייא בוא ,ןקילּב טימ ןפרָאװרעּביא ךיז ןּוא ןּוט
 ןיא יד טיא ןּבָאה ,ןוטיקוק ַא ןײגּוצסױרַא ידֹּכ ,עקמַאילק יד ןעמּונעגנָא
 ,אּפ טָאה סניווַא רָאג .ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןטלַאהעגקירּוצ עקירעּב

)4 
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 'ק צינ טי ש ז .5 ,ה

 *עגייּברַאפ טשינ טרָאד רענייק טכַאנרַאפ זיא ךעלטנייװעג ,ןטלעז טריס

 .טײקליטש רעפיט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג זיא לסעג סָאד ןּוא ,ןעגנַאג

 רעד ןעװעג זיא לסעג םענעי ןּופ רענואוניא יד רַאפ הרצ עתמא ןַא
 טָאה ,גנַאגרעטנּוא-ןענּוז ךָאנ ,גָאט ןטירד ןדעי טעמּכ .רעלטעּב רעמָאל
 ,ןגירשעג ןּוא טעּפוטעג ,רעיוט ןיא טּפַאלקעג ,סַאג ןיא ןזיװַאּב ךיז רע
 .מּורַא זיא רע יװ םעדכָאנ ,טניואועג ןעװעג רע זיא ןרָאי ךס ַא ןיוש
 רעד ףיוא ןעמּוק ּוצ ,רעפרעד עקימּורַא יד ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןעגנַאגעג
 ,םעדיוּב ןפיוא ערּונָאק ןייז ןיא ןּביילקרַאפ ּוצ ךיז ןוא םיהַא טכַאנ
 ַא טימ ּפָאט ַא ,קנַאּב ַא ,ןשיק ַא טימ קינעש ַא טַאהעג טָאה רע ּואװ
 זיּב ;ןּפָאלש קינײװ טנעלפ רע .,דליּב קילײה ַא ןּוא לפעל םענרעצליה
 .ּפָא ןּוא רעסַאװ ןכָאקּפָא סָאד םיא ַאְּב 2רעידעג טָאה טכַאנ עּבלַאה
 .עג ױזַא טַאלג ךיז סגָאטרַאפ זיּב רע טָאה ךָאנרעד ; ןסע.טכַאנ ןייז ןסע
 ,תוליפּת ענעדיישרַאפ טגָאזעג ןּוא טצכערקעג ,רעמיצ ןייז רעּפיא טיירד
 ,םיצירּפ ןּוא ןרעױּפ יד רַאפ ןגָאז ּוצ ןעװעג טניואועג זיא רע עכלעוו
 :עקרעּביא ןגנילצּולּפ םעד ךַאנ ,טָא ןּוא ,תובדנ ןּבעגעג םיא ןּבָאה סָאװ

 יװ ,דרע רעד ןּופ ןסױטשענּפָארַא יװ ,טליפעג ךיז רע טָאה ,שינער
 ןּוא ןלַאפ טשינ ןָאק רע ּואװ ,ןײרַא טפּול רעד ןיא טרעדײלשעגנײרַא
 טלייצרעד רע טָאה ,ןײרַא ףרָאד ןיא קידנעמּוק ,ןײטשַאּב ןּביילּב טשינ
 ,זיוה םניא :ןפָארטעג םיא טָאה סָאװ ,הרצ עסיורג יד ןּבּוטש עלַא ןיא

 ,ױזַא ,טסײג רעניירמּוא ןַא טצעזַאּב ךיז טָאה ,טניאװעג טָאה רע ּואװ
 :עג זױה עצנַאג סָאד טָאה'מ ןּוא ןעניואװ טשינ רעמ טרָאד רָאטימ זַא
 ,דניק ַא יװ ,טנײװעג רע טָאה ייּברעד ,רעטערּב טימ ןגָאלשמּורַא טזּומ
 ןּבָאה ןרעױּפ יד .טמלצעג גנַאל ךיז ןּוא ינק יד ףיוא ךיז טזָאלעגּפָארַא
 רעייש ַא ןיא רעגעלטכַאנ םיא ןּבעגעג ןּוא םיא ףיא תונמחר טַאהעג
 טָאה טכַאנרַאפ ןּוא ןסעגרַאפ ךיז רע טָאה לָאמלײט רָאנ ,רעמַאק רעדָא
 ןיא געװ ןפיוא ךיילג ךיז טזָאלעג ,טייהניואועג רעטלַא ןייז טיול ,רע
 :רַאג טָאה רע .זיוה םענעי ּוצ ,לסעג םענעי ןיא ןיהַא ,ןיירַא טָאטש
 .מָאטש ןעמונעג רע טָאה ,רעױט םּוצ קידנעמּוקּוצ ,ןּוא טקנעדעג טשינ
 :ײה ןייז טימ ןעיירש ןּוא טנעה עדייּב טימ ןּפַאלק ,ןקעטש ןטימ ןרעּפ
 ,ןשטנעמ יד ןעמּונעג סָאד טָאה רָאי ץרַאװש ַא רַאפ סָאװ ,םיטש רעקירעז
 טשינ םיא ןוָאל ןּוא רעיוט סָאד טכַאמרַאפ ירפ יױזַא ןּבָאה ייז סָאװ
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 יק צינ טישו 2 ה

 ףעד ןיא טלַאשעגּפָא ךעלמייהמּוא ןּבָאה ןעיירשעג עקידתונמחר ענייז !ןײרַא
 ןיא ליורג ַא ןּוא טלעק ַא טײרּפשרַאפ ןּבָאה ןּוא טייקליטש רעקימּורַא:

 ,ןּבוטש עלַא ןיא ,ךעלזייה עקימּורַא עלַא
 טרעהעגפיוא רעירפ טשיג רע טָאה -- טנװָא ןטשרע ןיא יװ ױזַא -- ןּוא
 :עג םיא ןּוא זױה ַא ןּופ ןעמּוקעגסױרַא ץימע זיא'ס זיּב ,ןרעדליּפ וצ
 .ּורעג ַא ןכַאמ ּוצ ךיילג טשינ זיא'ס םּורָאװ ,ןענַאד ןּופ ןײגקעװַא ןטעּב
 ּוצ ךיז ןשטנעמ ַא רַאפ טּוג טשינ ללכּב זיא'ס ּואװ ,טרָא ןַא ןיא רעד
 םעד ןּופ ּפָאק םניא ץלַא טּבעלעגפיוא גנילצּולּפ טָאה ןַאד ...ןרעטנעגרעד
 .רַאפ טַאהעג ןצנַאגניא יױזַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ץלַא ,ןקשטיטלַא ןקיזָאד
 :ַאד ןּופ ןײגקעװַא קיטסַאה ןעמּונעג ןּוא ןּוטעג.רעדיוש ַא טָאה רע ,ןסעג
 .עג ,ןטלָאשעג ,רענייטש יד רעּביא ןקעטש ןטימ טּפַאלקעג טָאה רע .ןענ
 ּוליפֲא טָאה רע ,לסעג עצנַאג סָאד שיורעג ַא טימ טלּופעגנָא ,טגָאלק
 ןּבָאה טעװ רע ּואװ ןּוא טייג רע ןיהּואװ ,ןּוטעג טכַארט ןייק טשינ
 דניװשעג ,ןסימשעגּפָא יװ ,טירּבעג יװ ןעװעג זיא רע .,רעגעלטכַאנ
 וט םענעי ןּופ זַא ,טַאהעג ארומ טלָאװ רע יװ ,סיפ יד ןפרָאװעגרעּביא
 ,רעצימע ןעמוקסױרַא טעװ ,טּפַאלקעגנײרַא טָאה רע ןכלעװ ןיא ,רע

 .לקיטש סואימ ַא ןּוטּפָא םיא ןּוא םיא ןגָאיכָאנ
 ןײג ןּבױהעגנָא רע טָאה ,דלעפ ןפיוא ,טָאטש רעד רעטניה טשרע
 :קעװַא ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ,רעדימ ַא ,ךעלדנע ךיז טָאה ןּוא רעכעלעמַאּפ

 ןקעטש םעד ךיז ןּבענ טגײלעגקעװַא ןּוא ,געװ םַאֹּב ,זָארג ןפיוא טצעזעג
 .הנבל טימ ןסָאגרַאפ ןעװעג זיא דנַאל עטייוו סָאד ,עּברָאט עלּופ יד ןּוא
 ךיז טָאה ןּבענרעד ץעגרע .ןפָאלשעג ךעלדירפ ןענעז רעדלעפ יד ,טכיל

 טָאה םױּב ןטײװ ַא ןּופ ;לירג ַא ןּופ ּפריצ רעקינָאטנייא רעד טרעהעג
 ַא ןיא ,ןטרָאד ץעגרע ;ּוקיּוק ַא ןּופ םיטש ענעלַאטעמ יד טלַאשעג

 ךיז ןפרָאװעגרעּביא ,טכרָאנשעג ןּוא טעקַאװקעג סעּבַאשז ןּבָאה ,לרעסַאװ
 ןּבָאה ןעגנַאלק:טכַאנ עקיזָאד יד ןּוא .טרעצנָאק טריפעג ןּוא רענעט טימ
 . ןּוא טגװָא םנּופ טייקליטש רעד ןיא ןעמּונעגסױא רָאלק-רַאּברעדנּואװ ךיז
 רעמָאל רעד .ּור ןּוא טייקכעלדירפ רעמ ךָאנ דנַאל םעד ןּבעגעגּוצ ןּבָאה
 רעדיװ טָאה רע ,טרעטכינעגסיוא ךיז טָאה רע ;טקיױורַאּב ךיז טָאה יג
 ןיא ױזַא טַאלג טקּוקעגנייא ךיז טָאה רע .ּפָאק םניא טיײקרַאלק ןעמּוקַאּב
 טעװ רע ,ןכַאז ענעדישרַאפ טנָאמרעד ךיז ןּוא טכַאנ רעלעה ,רעטײװ רעד
 טנייה ,זיה םענעי ּוצ ,טרָאד ןעמּוקניהַא טשינ לָאמניײק ,לָאמניײק ןיוש

 נפשי
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 יק צינטישז ל .ה

 טיא ַאּב טרַאד ּפֶא טעיא ךיז טוט סָאװ .תועט א טַאהעג רָאנ רע סָאה

 ןצרַאה ןיא םיא ּוצ ןבילקרַאפ ךיז טָאה סכעלגנאּב סעּפע ?לּביטש ןיא

 .טָאה ,לביטש טעיא ,ףייה רעד ןיא ןטרָאד ,טעמּוא טימ סע טליפעגנַא ןּוא

 טנעװ יד ךרוד טרעהעג רע טָאה לָאמלײט :ןײלַא טליפעג טשינ ךיז רע

 ןפיוא ןעמוקעגפױרַא ןענעז סָאװ ,רעדניק ןּוא רעּבײװ ןּופ ןעמיטש יד
 רַאפ טסַאּפעגּוצ טקנוּפ ןעװעג זיִא לּביטש סָאד .שעװ ןעגנעה םעדיוּב

 ,עלשּומ רעד ןיא עלהיח:רעסַאװ ַא יװ ,טליפעג ָאד ךיז טָאה רע ,םיא

 טלָאװ רע ..ןעמּוקניהַא רעמ טשינ לָאמנײק טרָאד ןיוש טעװ רע רָאנ

 טגעלפ קירּוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ;רעטסעװש רעד ּוצ ןעגנַאגעג רעטיל

 ַא ,רעריא ןַאמ רעד שטָאכ ,ריא ּוצ ןעמּוק טײצ ּוצ טײצ ןּופ ךָאנ רצ

 ךיז טָאה רע רָאנ ;רעקידנעמּורּב ַא ןּוא רעזייּב ַא ןעװעג זיא ,לַאװָאק

 ןפױא טגיל יז :ןּברַאטשעג ןיוש זיא יז זַא ,טנַאנרעד גנילצולּכ

 הנבל יד ןּוא ,סנּפָאקּוצ ריא ַאּב טייטש םלצ ַא ,שזרַאטנעמצ ןשיפרד

 יד טימ ּפָאק ןייז ןּביוהעגפיוא טָאה רעטלַא רעד ןּוא .רבק ריא טניישַאּב

 םיא טָאה הנבל עקידעגײװש ,עסײװ יד ּואװ ,למיה םּוצ ראה ערעטיש

 ,ןּברַאטשעג ןיוש זיא רעטסעווש יד ,ָאי עקַאט זַא ,טקיטעטשַאּב יװ יױזַא
 ַא ןיא קידנעמּוקנײרַא ,לָאמַא סעּפע .,.רעטכַאט ַא ץעגרע ךיוא טָאה רע

 יז רָאנ ןסע ןכַאק ןּוא ךיק ַא ןיא ןייטש ןפָארטעג יז רע טָאה ,זיוה
 ַא ךָאנרעד זיא רע ,ןּבירטעגסױרַא ןּוא ןטלַאשעג ,ןגָאלשעג םיא טָאה

 טָאה יז ּואװ ,זיוה ןרָאפ ,גָאכ ןדעי ןטרַאד ןעגנַאגעגייּברַאפ טייצ עגנַאל

 זיא רע רָאנ ,ריא ּוצ רעמ ןעמּוקנײרַא טלָאװעג טשינ טָאה רע .טנידעג

 ,רעטצנעפ יד ףיוא ןקילּב ןפרַאװעג ןּוא ןעגנַאגעגײּברַאפ ױזַא טלג

 ןּוא ,טרָאד רעמ טשינ זיא יז זַא ,ןרָאװעג רַאװעג ךָאנרעד זיא רע זיּב

 ,ךָאנ טּבעל יז יצ ,ןעמּוקעגניהַא ןיא יז ּואװ ,טסּואװעג טשינ טָאה רע

 ,ןײלַא רענייא ןּבילּבעג רע ןזיא טָא ןּוא .ןעעז לָאמַא ךָאנ יז טעװ רע יצ

 רעקיצנײאנײא ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ָאד ןילַא רענייא זיא רע יװ ױזַא

 :גייא ,םערעוו ןּוא סעּבַאשז ,לגייפ ,ךעלכייט ,רעמייּב ,ןזָארג ןשיװצ שטנעמ

 'יד סָאװ ,טײקלעה רענרעבליז רעד ןיא קעלפ רעלעקנּוט רעקיצנייא
 גדנַאל ןרעּביא טסיגעצ הגבל עקיטכיל ,עסיורג

 יװ ,גנּוגעװַאב ןָא טיײצ עגנַאל ַא ןסעזעגּפָא ךעלטנייועג רע זיא יױזַא

 ןיא םיוּב ןטײװ ןפיוא ּוקּוק רעד ,ןקימּורַא םעלַא טימ טשימעגפיונּוצ
 יד ןּוא רעכעה ןעּפריצ ןעמּונעג לירג יד טָאה רַאפרעד ,ןרָאװעג ליטש

 מיי יי
 יי
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 טייקליטש יד רָאב .ןגירשעצ רעקיכליה ךיז ןּבָאה לכייט םניא סעּבַאשז
 .ּומטּוו טָאה דרע יד .טרעטשעג ןרָאװעג טשינ םעד ןּופ זיא
 סמערָא עכעלטניירפ יד ןיא ןבעגעגרעּביא ךיז יורטּוצ טימ ןּוא טּורעג קיט
 ןּופ ןעמונעגמּורַא רעטּבילעג רעשיטנַאגיג ַא יװ יז טָאה סָאװ ,למיה םגּופ
 .עג ,יז טגיוועגנייא ,ךיז ּוצ יז טעילּוטעגוצ ,םּורַא ןּוא םּורַא ,ןטייז עלַא

 רעבליז רעד ,גיוא סיורג ןיז ןּופ ןקילּב עדלימ יד טימ יז טלטרעצ
 ןיײק ןּואא דרע ןײק ןעװעג טשינ ןיא סע .הנבל רערַאלק

 .טכעלרירפ=ףיש ,סכעלטייהניא ,סטליײטעג - טשינ סָאװטע רָאנ ,למיה
 :רעדביק עױולּב ,עניילק ענייז טנפעעג טיירּב טָאה רעלטעּב רעטלַא רעד
 ןצנַאג ַא ןטימ ןיא ךעלּבירג עלעקנוט ייווצ יװ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןגיוא
 טצַארעצ ןּוא ןּבירעצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,סיפ עסיװרָאּב ענייז ,ןשטיינק ןּופ םי
 טּוג טליפעג ךיז ןּבָאה ,ןגעװ עקידמאז יד רעּביא גָאט ןצנַאג ַא ןטערט ןּופ
 עטשרע יד טצעזעגּפָארַא ןיוש ךיז ןּבָאה סע ןכלעוו ףיוא ,זָארג ןשירפ םניא
 טסורּב רעד ףיוא ּפָאק םעד טזָאלעגטַארַא רע טָאה ךעלדנע ,יוט סנּפָארט
 יד טימ סעּפע קידנעשטּפעש ,טייהרעקידנציז ,ןפָאלשעגנייא זיא ןּוא
 טפָאלש סָאװ ,דניק ןיילק ַא ןּפיל יד טיג טעשטּפעש'ס יװ ױזַא ,ןּפיל

 ,ךעלטשיק ערָאלק סיוטש ַא ןשיװצ
 .ןעייג .שינעגעגַאּב טכעלש ַא טַאהעג רע טָאה ןגרָאמירפ ַא ןיא לָאמניא
 השנמ ,ןכש ןקידרעירפ ןייז טקרעמַאּב רע טָאה ,ײסַאש ןרעּביא קיד
 :עגּפָא ךיז טָאה רעלטעּב רעד ,ןגעקַא ןעמּוקעג םיא זיא סָאװ ,רעדיינש
 ןּוא טרָא ןּופ ךיז ןָאטעג.ריר ַא טשינ ,סנטייוורעד ןּופ קיטש ַא ןיוש טלעטש
 .שבמ .טסײג ַא סעּפע ןעעזרעד טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד טצָאלגעגסיוא
 .עגּפָא טָאה רע ;םערָא ןרעטנּוא קַאּפ ןסיורג ַא טימ ןעמּוקעגנָא זיא
 .עג קיטרַאפ טָאה רע סעכלעװ ,טעּברַא ?קיטש סָאד ץירּפ םּוצ ןגָארט
 ןּבָאה ײז זַא ,ןעלדנע ,טיצ רעד רעכיא גָאט טכצ עצנַאג טימ טכאמ
 ךיז טזָאלעגּפָארַא ,ןָאטעג רעטיצ ַא רעלטעג רעד טָאה ,ןטימעגסיוא ךיז

 ;גנושַאררעּביא ןּוא ארומ טימ ןעשטּפעש ןעמּונעג ןּוא ינק יד ףיוא
 ,,,רעניימ טָאג ,,.רעניימ טָאג ,.,רעניימ טָאג --
 ץלֲא ןיא רעקשטיטלַא רעמָאל רעד ןּוא רעטייװ ןעגנַאגעג זיא השנמ
 סע .םולח ןטכעלש א ןיא ןעקנוזרַאפ יװ ,ינק יד ףיוא ןּבילּבעג ךַאנ
 טָאה השנמ סעכלעוו ,סקידועקערש סָאװע םיא ףיוא ןאטעג-זָאלּב ַא טָאה
 טָקה רע ןּוא ,זוה ןפעלקילגמוא םענעי ןופ ,טָאטש ןּופ טגנערּבעגטימ
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 ןענּופעג טשינ ,ןעמּוק ךיז:ּוצ טנָאקעג טשינ גָאט ןצנַאג ַא רעדיװ ןיוש
 טקנעּבעג ,רעטסעװש רענעּברָאטשעג ןייז ןגעו טכַארטעג ,טרָא ןייק ךיז
 טנייװעג ךס ַא ןּוא ןטעּבעג ךס ַא ,רעטכָאט רענעדנּואװשרַאפ רעד ךָאנ
 ּוצ ןיהַא טעשזדנָאלּברַאפ ךיז רעדיװ ,טכַאנ רעד ףיוא ,ךעלדנע טָאה ןּוא
 ,ןפּורעג ןוא ןײרַא רעיוט ןיא טּפַאלקעג ,ןגירשעג ,טעּפּוטעג ,זיוה םענעי

 ,ןענעפע םיא לָאז'מ
 טשינ טײצ עגנַאל ַא לסעג םענעי ןּופ רעניואוונייא יד ןּבָאה ךָאנרעױזַא
 םּורָאװ ,ןרעװ טלייהרַאפ טנעקעג טשינ טָאה דנּואװ יד ,ּור ןייק טַאהעג
 טזָאלעג טָאה השעמ יד ,יינספיוא ןרָאװעג טנפעעג רדסּכ ץלַא זיא יז
 ןטשרע םעד ןּופ ךעלנייּפ רעקינייװ טשינ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעײװכָאנ
 ;טלסיײרטעגפיוא יװ ןעוועג זיא לסעג םענעי ןיא טפּול יד ,ץרעמש ןסיורג
 ףױרַא טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה ןּוא סעגּופ יד ןּופ סױרַא טרָאד זיא ץלַא

 .געװ ןטלַא ןפיוא
 סעּפע ,ןעגנַאלק טנזיוט ןטײרּפשרַאפ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה טייצ רעד טימ
 יד .ןעמיוק ןּופ ךיור ןעזעג טרָאד ןעמ טָאה טכַאנ רעד ףיוא לָאמנייא
 ןענעז ןרעטש יד ,טניישעג טָאה הנבל יד ,עלעה ַא ןעוועג זיא טכַאנ
 למיה רעד ןכלעװ טימ ,רעמיש םענרעּבליז םעד ןּופ ןעגנַאגעגסױא עלַא
 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה הנבל יד זַא ,טָא ןּוא ,טּפַאזעגכרּודַא ןעוועג זיא
 ןעלגנעלש ןעמּונעג ךיז ןעמיוק ןּופ טָאה ,זיוה םענעי ןּופ ךאד ןרעּביא
 טנַאקעג סנױזַא סָאד טָאה סָאװ .ךיור רעסיײװ ,רענעדייז ,רעניד ץנאג ַא
 ךיז טײרּפשעצ טשינ ,דנַאּב ַא יװ יוזא טלקיװעג ךיז טָאה סע ? ןייז
 ,ףיֹרַא ,ףיֹורַא ,ךייה רעד ןיא ףױרַא ןגיטשעג רָאנ ,טפּול רעד רעּביא
 יד ןענעז ,ןּבּוטש יד ןיא ,ןטנּוא ןֹּוא !ןעמיוק ןּופ ךיור .הנבל רעד צ
 ןּוא רעייפ ןייק טקַאנקעג טשינ נָאה סע ,עטלַאק ןענַאטשעג ךעלעווייא
 ,רעייגכרוד רעד .סעקרעייפ יד ךרּוד םַאלּפ ןייק טצירּפשעגסױרַא טשינ
 רע יװ ,טקּוקעגנייא ךיז ןּוא ןייטש ןּבילּבעג זיא ,ןעעזעג סָאד טָאה סָאװ
 טָאה ךָאנרעד רָאנ .רעכַאמ-ןצנּוק ןטמירַאּב ַא ןּופ ץנּוק ַא ןעעז טלַאװ
 קעװַא םעטָא ןָא זיא ןּוא יא סָאד זיוה ַא רַאפ סָאװ ,טנָאמרעד ךיז רע
 ןעװעג זיא סָאד רעװ ,טסּואװעג טשינ טָאה רענייק .טרָא םענעי ןּופ
 ,ןרעדנַא םעד רענייא טלייצרעד ןּוא טרעהעג םיא ןגעװ ןּבָאה עלַא רָאג

 יאּב ןעעג טָאה'מ ןכאז עקידריװקרעמ ךָאנ טלייצרעד ןעמ טָאה ךָאנרעד
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 ןעװעג זיא ןייש יד !רעטצנעפ:ךַאד םנופ לּפמעֶל ַא ןטכײלסױרַא טכַאנ
 ,ןײרַא טכַאנ רער ןיא ןגָאלשעגסױרַא זיּפש ַא יװ ױזַא טָאה ןּוא עלעג ַא
 ןעימ ,סגָאטרַאפ ןעגנַאגעגסיױא ןּוא ףלעװצ םּוא ןדנּוצעגנָא ךיז טָאה סע

 ,ןצימע רַאפ ןכײצ א יװ יא ןעװעג זיא סע ,ןָאה ןּופ יירק ןטשרע

 רעקיזָאד רעד ךרוד טָאה ןּוא ץעגרע ןּופ ןעמּוקנָא טפרַאדעג טָאה סָאװ

 יאס יד ןּופ לזייה סָאד טכאנאּב ןענעקרעד טנָאקענ ןייש רעלּופשינמייהעג

 ,סעקערטש עטסטייו עמ

 םעּפע טפיױל טכאנאּב ןזא ,טָאטש ןיא טליײצרעד ןעמ טָאה םעד ץּוח
 .עלק ןּוא םענורּב םעד םּורא דָאר א ךיז טיירד ,ףיוה ןיא םּורא ןטרָאד

 טימ ,רעטערּב יד ןּוא רעיוט ןּופ ןטסייל יד .םיֹוּב ןעמּורק ןרעּביא טרעט

 ץימע יװ ,טקאנקעג ןּבָאה ,ןגָאלשרַאפ ןעוועג ןענעז רעטצנעפ יד עכלעוו
 יד ןּופ .קינייװעניא ןּופ ןכערּבכרּודא ןּוא ןסיוטשסיורא ןלעװ ייז טלָאװ

 עקירעיטרעדנּוה :תולוק ענעדישראפ טרעהעג ןעמ טָאה ןּבּוטש עקידייל
 ,טעשטשיּפעג ןּבָאה רעדניק עקישטניילק ,םיִליהּת טגָאזעג ןּבָאה םינקז

 :עג ןעמ טָאה ךָאנרעד .ירדנ-לּכ ןּופ ןּוגינ םעד ןעגנּוזעג טָאה ץימע

 טימ טפור ןּוא רעטצנעפ א ןּופ סיורא טּפאלק לדיימ גנּוי א יװ ,טרעה

 !סיורא טזָאל ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ :םיטש רעשלדיימ ,רעלעה א

 ןּוא ןדיי ַאּב ,ּבּוטש רעדעי ןיא טעמּכ ןרָאװעג טלייצרעד זיא ץלַא סָאד

 תוישעמ יד ןּוא ,השעמ ַא ךָאנ ןריוּבעג טָאה השעמ ןייא .ןטסירק ַאּב

 סָאװ ,ןשטנעמ ןענּופעג ךיז ןּבָאה סע .ץענערג ַא ןָא טרעמעג ךיז ןּבָאה

 ןעלפייווצ ּוצ טּבולרעד ךיז ןּבָאה ערעדנַא ;םעלַא ןיא טּביײלגעג ןּבָאה

 ךַאז יד זַא ,ןּבעגעגּוצ ןגעווטסעדנופ ןּבָאה רָאנ ,ןטייהלצנייא עכנַאמ ןיא

 ןיא טּביײלגעג טשינ ןּוא טכַאלעג ןּבָאה ערעדנַא ךָאנ ; קיטַאלג טשינ זיא
 ייס ,טּבײלגעג ןּבָאה סָאװ ,יד ייס ,דישרעטנּוא ןָא ,עלַא רָאנ ,טשינרָאג

 ַא טליפעג ןצרַאה ןיא ףיט ןּבָאה עלַא ,טּבײלגעג טשינ ןּבָאה סָאװ ,יד

 ּוליפַא ,ןעװעג הדומ ןירעד ךיז ןּבָאה עלַא טשינ שטָאכ ,טכרּופ עמייהעג

 ,לזיה םענעי רַאּפ גָאטַאּב קידנעײגייּברַאפ ,ןּבָאה סרעכַאלּפָא עטסערג יד

 .ירעגיינ רעקידװעקערש ַא טימ זיא קילּב רעד ;ןּוטעג:רעדיױש ַא טכייל

 ךיז טָאה רעוא סָאד ןּוא ,טנעװ עמּוטש יד ןָא ןעגנעה ןּבילּבעג טיק

 ןטרָאד זיא סָאװ ,ןגייווש ןפיט םעד ןּופ םּורָאװ ,טגנערטשעגנָא ךעלנייּפ

 .מּוא ןַא ןּוט-לַאש ַא סעּפע עליו עדעי ףרַאד ,טכַאדעג ךיז טָאה ,ןגעלעה
 טשינ סרעכַאלּפָא יד ּוליפַא ןטלַאװ רעדיװ טכַאנַאּב ,גנַאלק רעכעלמייג
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 ןעװעג ןזיא סע .זױה םענעי רַאפ ןיהַא ןעמּוק ּוצ טּומ ןייק ןענופעג
 ױא רעד טֹרָא םענעי ןּופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טײקמַאזנייא עסיורג יד
 ;ליטש עטרעווילגרַאפ יד ,טפּול רעד ןיא ןעגנָאהעג טרָאד זיא סָאװ ,טעמ
 עסיורג יד ,סמערַא עטלַאק:זיא ןיא יװ ,טּפַאכעגמּורַא טָאה סָאװ ,טייק
 סעּפע ןָא טנָאמרעד ןּוא ןעקנּואװעגסיֹורַא טרָאד ןּופ טָאה סָאװ ,גנוארד

 ,סכעלרעפעג וליפא ,סכעלמייהמוא ,סטכעלש
 עקימורַא יד ןּופ רעניואוונייא יד ךךיֹוא ןּבָאה ,זייווקיצנייא = ,זייווקיצנייא
 -ַאּפ רעד ךָאנ ןכָאװ ייווצ .ןעגנוניואוו ערעייז ןזָאלרַאפ ןעמונעג ךעלזייה
 ןטייז עדייּב ןּופ ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלזייה יד ןיוש ןענעז גנּוריט
 רעטעּפש ךָאװ ַא טימ ; קידיײל טפלעה ַא ףיוא ןענַאטשעג ,זיֹוה םענעי ןופ
 גָאט ןדעי טעמּכ ,טנוה ַא ּוליפֲא יז ןיא ןענּופעג טשינ ןיוש ךיז טָאה
 טימ טנדָאלעגנָא ,לרּופ ַא סַאג רעד רעּביא ןרָאפ ןעעז טנָאקעג ןעמ טָאה
 :ַאמ ַא ןּוא עטַאט ַא ,דניזעג:זױה ַא ןעגנַאגעגכָאנ זיא ןטניה ןּופ ; לּבעמ
 :עג ןּוא טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה רעײגיײּברַאפ יד ןּוא ,רעדניק טימ עמ

 ;טגערפ
 ?ןעיצסױרַא ןטרָאד ןּופ עקַאט ךיז טזּומ ריא ,סָאװ --
 טסעשז ןקירעיורט ַא טימ טרעפטנעעג טָאה -- ...טשינ ןיֹוש טגערפ --

 .עלעגעוו ןפיֹוא טריפעג טָאה'מ סָאװ ,לּבעמ םנּופ תיּבה לעּב רעד

 .רַאפ םיא ןּבָאה רעײגכרּוד יד ןּוא ,ךס ַא טלײצרעד טָאה טסעשז רעד
 .םישּוריּפ עקירעּביא ןָא ןענַאטש



 ןציטָאנ

 ך ַא גָא מ לא רעזדנוא ןופ עצדיא יד

 :טלטסניק רעשידיי רעד ןופ רטנעצ ַא ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ַא ןיא ןעװעג זיא עלרַאֿ
 ןטייצ יד ןיא ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רטנעצ רעד טָא זיא סרעדנוזַאּב ,גנופַאש רעשיר

 ,המשג עקידנעגניז עסיורג יד ,דליּב ןוא טרָאװ ןופ רעטסיימ רעסיורג רעד ,ץרּפ .ל .י ןופ
 ץלַא ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה -- ץרפ -- קנַאדעג רעקידנפיול-סיורָאפ ,רעקיאורמוא רעד

 ןדיל ַאּב סקידנפַאש ןוא סקידעּבעל ,סגנוי ןעוועג זיא סָאװ
 רעד .ערעדנַא ראפ ןַאמשירפ דוד ןעװעג זיא עניא רַאפ ץרּפ ןעוװעג זיא'ס סָאװ סָאד
 סע .טסײג רעשיטילאנא רעמ -- רעטײװצ רעד }טסײג רעשיטעטניס רעמ --- רעטשרע
 ,ןעגנוצַאשּפָא טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ עצַאגפיוא רעקיטציא רעזדנוא ןיא ןײרַא טשינ טײג
 קיטש ַא ןצנעז ןַאמשירע ןוא ץרפ : טקַאּפ ןטנַאקַאּב לַארעּביא םעד רָאנ ןענָעכײצַאּב רימ
 רעד ןופ ײס ,רוטָארעטיל רעשיערּבעה:ײנ רעד ןופ ײס ,עטכישעג קיטש ַא ןוא גנוגעװַאּב

 ,רוטַארעטיל רעשידיי.יינ
 ,גרעּבמָאנ ,שַא ןופ ןטלַאטשצג יד ךיוא ףיוא זדנוא רַאפ ןעמיוש ץרּפ ןגעװ רימ ןדצר
 ,עשרַאװ טימ ,טקידנעעג טשינ שטָאכ ,ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סעצָארּפ:סגנופַאש רעייז .ןזייר
 ,ןעגנופַאש ערעײז ןופ עטסעּב יד ףיוא םויה דע ךָאנ טגיל עׂשראו ןופ לפמעטש רעד

 .:סיײװ .מ .י :ןעמענ יד ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע ? ןענָאמרעד ןעמענ ךָאנ רימ ןלָאז
 ךיז טימ ןגָארטעג טָאה סָאװ ץלַא ? יז דָארג סעּפע סָאװ ןוא ,דלעפנזָאר הנוי ןוא גֹרֲעּב
 קיטסײג ןדנוּברַאפ זיא -- ןרָאי עטצעל יד ןיא סעלעניגירָא סָאװטע ןיא סעיינ סָאװטצ

 | ,עשרַאװ טימ ןפוא םעגעי רעדָא םעד ףיוא
 ןיא קֶעװַא ןענעז -- ןַאמשירפ ןוא ץרּפ --- רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןְעעפירָאק יד
 טקנעד סע סָאװ ץלַא ןיא ךָאנ רעּבָא טּבעל טסײג רעקידנּפַאש רעײז .טײקיּבײא רעד
 רעגײא ןּבילגעג טצעי ךיוא עשרַאװ זיא ײּברעד ,ןדיי ַאּב גָאט ןקיטנייה ַאּב טעטכיד ןוא

 .ןפַאש ןקיטסײג ןשידיי םנופ סרעטנעצ עטסערג יד ןופ
 סרעדנוזַאּב --- תֹוחֹּכ עדנּפַאש עשידי רעװעשרַאװ רעּבָא ןענעז ףיורעד קידנקוק טשינ
 ץרפ ,ל ,י ןופ ןטיײצ יד ןיא ,ןרָאװעג טרעטילּפשעצ קרַאטש --- ןרָאי המחלמ יד ןיא
 םנופ םוכס רעד ןעװעג ןענעז טָאװ ,ןבַאגסױא עשירַארעטיל ענעדײשרַאפ ןײגסױרַא ןגעלפ
 טציא ךיוא ןוא --- ןרָאיײהמחלמ יד ןיא .טרּפּב עשרַאװ ןופ ןוא --- ללכּב ןפַאש ןשידיי
 ךיז רַאפ טפַאש רעדעי ,הליבחה הדרפתנ --- זיא ןשינעײװכָאנ-המחלמ יד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ,לוײױק ןיילק ןייז ןיא רעדעי ,לַאפ ןטסעּב ןיא ,עלעקניװ ןַײז ןיא רעדעי ,רעדנוזַאּב
 ָאטשינ ,תוירחא רענעגײא ןיײז ףוא ץלַא טוט רעדעי ,געװ ןרעדנוזַאּצ ןייז ךיז טייג רעדעי
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 ןײק .ָאטשיג ,טסײג ןופ עינַאזלַארטנעצ ןײק .ָאטשינ ,טפַארק-סגנוקינײארַאפ ןייק
 -טסניק עװיטקעלָאק ןייק ָאטשינ ,ןעמוקפיונּוצ ךיז ןלָאז ןגעטש עלַא ןיהואוו גצוו רעסיורג
 .טכיל רעד ןזײװנָא ןענָאק לָאז ןעמ סָאװ ףיוא סָאװטע ןײק ָאטשינ ,טעברַא עשירעל
 2ערטש סגעמעלַא רעזדנוא זיא סָאד טא ,ןליוו סנעמעלַא רעזדנוא זיא סָאד טָא : טנגוי רעקידנכוז
 ,םיורט רַעטסנעש רעזדנוא זיא סָאד טָא ןוא גנונפָאה צטסקיליײה רעזדנוָא זיא סָאד טָא ,גנוב

 --רעגעלרַאפ רעד ןוא--רעגעלרַאפ םנופ קיגנעהּפָא זיא רעטכיד רעד :סָאװטע ךָאנ ןוא
 ?קיֵאמ.רָעכיב, רענעפורעג ױזַא רעד ,ןזירּפַאק עטסנדיישרעפ ענייז טימ םוקילּבוּפ םנופ
 -- רָאנ ,ךיירטסײג ןוא טריטנעלַאט תמאּב זיא סָאװ ,םעד טימ ןטסקינײװמַא ךיז טנכער
 ,טפָא ץנַאג טפערט םורַא ױזַא --- .עיצַאטנעס ןוא --- עדָאמ זיא'ס סָאװ ,םצד טימ
 ןנַאז עקיסעמלטימ ,ןעמונעג טנורג ןיא זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ רעגעלרַאפ קידנעניפעג זַא
 סע סָאװ ,םעו רַאפ טשינ רעגעלרַאפ ןייק דָארג רע טניפעג ,ןכַאז עכַאװש רָאג רעדָא
 סָאד ,םיא ןיא עטסקיטרַאנגײא סָאד ןוא עטסטכע סָאד ,עטסנעש סָאד ,עטסעּב סָאד זיא

 .הלפת עטסליטש ןײז ןוא טסײג ןײז ןופ םירישה ריש רעד זיא'ס סָאװ
 ןטסילַאנרושז ןוא ןטָארצטיל, ןשידי םעד קירוצ רָאי רָאּפַא טימ טקעװרעד טָאה סָאד טָא
 יד ןּבעגוצסױרַא ףױא דנָאפײרוטַארעטיל ןלעיצעּפס ַא ןפאש וצ עטשרַאװ ןיא *ןיירַאפ
 ןטַארעטיל, םעד אֹּב ןענַאטשטנַא זיא רעטעּפש .רעלטסניק עגניי ןופ ןעגנופַאש עטסעב
 ?ןטסירטעלֶעּב, :ןעמָאנ ןרעטנו" עיצקעס עלעיצעפס ַא "ןײראפ ןטסילַאנרושז ןוא
 "רַאו ַא ךיוא רעלטסניק ןופ קרעװ ערעדנוזַאּב רעסיוא סױרַא טיג עכלעוװ ,"גנוקיניײרַאפ

 .ָאד ךיז רַאפ םיא טָאה רעזעל רעד סָאװ ,ךַאנַאמלַא רעוועש
 רעד טּפיוהרעּביא ,ןפַאש םענרעדָאמ ןשירײ םנופ רטנעצ רעד ןייז ליוו "ךַאנַאמלַא, רעד
 לײטנַא ןעמענ םיא ןיא .עשרַאװ ןיא גנופַאש רעשירעלטסניק רעשידי רעד ןופ רטנעצ
 -- ןקנעד רימ יװ -- רעּבָא זיא ץלַא -- ןעגנוטכיר עטסכעלגעמ ײלרעלַא ןופ רעטכיד

 ,המשנ ןוא ץרַאה ,טפַארק=סגנופַאש רעטכע טימ ןעגנורדעגכרוד
 .רַאפ ןופ ןשטנעמ .ךַאנַאמלַא םעד ןיא ןעמונעג לײטנַא ןּבָאה רעטכיד קיצנאווצ ןוא ףניפ
 ףרַאד ױזַא ןבעל סָאד זיא סע יװ ,קיטייז:ליפ ,קיגנַאלק-ליפ ,קיּברַאפ2ליפ ,ןטלעװ ענעדייש
 ,םזיציטסימ ןטספיט םעד זיּב םזילַאער ןטסקע םנופ ןכַאז ָאד טָאה ריא ,ןפַאש סָאד ןייז
 רָאנ ןּבָאה רימ .קורדסיוא ןשירעלטסניק ןטכע ןדעי רַאפ טרָא ןַא ןּבעגעג ןגָאה רימ

 .םֹרָאפ ענייש ןוא טיײקטכע ,טסײג : טרעדָאפעג סנייא
 סָאװ ,םעד ןיפ עטסעּב סָאד קורד םוצ ןּבעגעגרעּביא ןּבָאה ,םויגעלָאק עיצקַאדער סָאד ,רימ
 רעד זַא ,טסואװַאּב ךיז ןענעז רימ ,עיציזָאּפסיד רעזדנוא וצ טלעטשעג ןּבָאה םירבח יד
 רימ .טפַארק רעשירַארעטיל רעװעשרַאװ ןופ םומיסקַאמ רעד טשינ ךָאד זיא ךַאנַאמלַא
 סָאװ ,ענעי עלַא ןופ ףורּפָא רעד טשרע .הלחתה סלַא רָאנ ךאנַאמלַא םעד ןטכַארטַאּב
 ןּבעג זדנוא טעװ ,ןדנוּברַאפ טנגוי רעשירַארעטיל רעצנַאג רעײז טיול עשרַאװ טימ ןענעז
 רעד רעכלעװ ףיוא ,ךיה רענעי ףיױא ךַאנַאמלַא םעד ןלעטשוצקעװַא טייקכעלגעמ יד

 .ןײטש ףרַאד ךַאנַאמלַא רעשירַארעטיל רעשידײ רעװעשרַאװ



11 
 ךאנַאמלַא רעזדנוא ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד

 :ןטסירטעלצצ, רעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא "ךַאנַאמלַא רעוװעשרַאװ; רע
 ןענעז'ס רעכלעוו ןיא ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןיירַאפ םאַּב *גנוקינײרַאפ

  ףױא ןוא ,עשרַאװ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןטסירטלעב עשידי עלַא טעמּכ טריזינַאגרָא
 ?ירַאפ רעד ןופ גנוציז רערַאנעלּפ ַא ףיוא ,טניואװעג ָאד רעי ר פ ןּבָאה סָאװ ,םירבח
 ַא ןבילקעגסױא ןרָאװעג זיא (1025 רָאי ּבײהנָא ןיא טעדנירגעג ןרָאװעג זיא יז) גנוקינ
 ןלעטשוצנעמַאזוצ עבַאגפױא יד ןרָאװעג ןבעגעגרעּביא ךיוא זיא ריא ןוא גנוטלַאװרַאפ

 ."ךַאנַאמלַא רעװעשרַאװ, ןקידנגילרָאפ םעד
 .עטיל עשידיי עיײנ יד טציא ןשרעהַאּב סָאװ ,ןעגנומיטשפומַאק עסייה יד טכַא ןיא קידנמעג
 ַא ןיא ךַאנַאמלַא םעד ןעלדנַאװרַאפ טימַאּב ךיז עיגעלָאק:עיצקַאדעו יד טָאה רוטַאר
 .טרָאװ ןשיזיי םענייש ןתמא םעד טכיל םוצ ןדיפ וצ ךעלסילשסיוא זיא ליצ סעמצוו ךובלמַאז

 =...ַאקקעמ ןייק ןריפ ןגעװ ץלַא ,

* 

 עריא עלַא עײר רעטשרע ןיא טעּברַאטימ וצ ןדַאלעגנײא טָאה עיגעלָאק.עיצקַאדער יד

 ןיא ךיז ןצניפעג ;סָאװ יד יס ,עשרַאװ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ יד ייס -- רעדילגטימ

 4לֵא, ןיא ,ןפורעגּפָא ךיז טָאה ענעדַאלעגנײא יו ןופ לײט רעטסערג רעד ןוא דנַאלסיוא

 ,טירּבחמ 25 ןטערטרַאפ ןענעז "ךַאנַאמ

 הלועפ יד .עסערּפ רעד ןיא גנודאלניא עכעלטנפע ןַא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ךיוא זיא סע

 ןדי.בתּכ עטקישעגוצ עלַא ,רצגנעפנָא עטנַאקַאּבמוא ןופ ןטּפירקסונַאמ גרַאּב ַא ןעוועג זיא

 עכעלטצ ןטסירטעלעּב 25 יד ןשיװצ ךיוא ךיז ןצניפעג ױזַא .ןזעלעג יונעג ןרָאװצג ןענעז

 טגכערעג טשינ ךיז עיגעלָאק יד טָאה עײנ יד ןופ בײלקסױא םעד ַאּב ןוא ,ןעמענ עיינ

 .ביד צנעי ןעמונעגנײרַא טָאה יז .תורוש רָאּפ יד ןופ טייקנעגנולעג רעקילעפוצ רעד טימ

 טימ ןטגעצעל ַא ט ןענעז סָאד זַא קורדניא םעד ןענואװעג טָאה יז צכלעװ ןגעװ רעט .

 .ףֹורַאּב ןקידנעמוק ,ןקילײה רעיײז וצ גנויצַאּצ רעטסגרע ןָא טימ ,טפניקּוצ ַא
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 רעדָא רעד וצ שיאײטרַאּפ ךיז טיצַאּב עיגעלָאק יד זַא גנושטייטסיוא יד ןדיימוצסיוא ידּכ
 ןטעּברַא אלַא .רטכעלרעסיוא ןייר ַא ןכַאז יד ןופ רדס רעד זיא ,ךוּבלמַאז ןיא גנוטכיר רענעד
 ןצמרָאפ עשירַארצטיל צרצדגַא ןוא רע דיל ןיא ןרָאװעג טליײטעגנייא ןענעז
 ןצמרָאפ עשירַארעצ טיל ערצ דגָא קיונטײב ןוא סיורג רעד ןופ רדס םעד טיול

5 



 ןעמוקעגנײרַא זיא ףוס םוצ .ךַאנַאמלַא רעד טלעטשעגנעמַאזוצ ןרָאװעג זיא ר ע דיל טימ

 ,גנוללצרעד עטסערג יד

 .רעכעלרעסיוא:-שיטעטסע ןייר ַא זיא רדס רעד
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 -- קרעװ עשיטסירטעלעּב ךעלסילשסיוא ןּבעגעג ךַאנַאמלַא ןדנגילרָאפ םעד ןיא ןּבָאה רימ
 ןיא ענובירט ענעגייא עדנסַאּפ ןײק עשרַאװ ןיא טשינ טָאה קיטסירטעלעּב יד אקוד לייוו
 ןעגנוטײצ:גָאט יד ײס ןפָא ןצייטש ןעלקיטרַא עשיטירק-שירארעטיל רַאפ סָאװ טייצ רעד

 | ,ןלַאנרושז צלעיצעּפס ייס

: 

 *ץנערעפנָאקספליהטלעוו רעשידיי , רצד קנַאד ַא ןקירדסיוא קיטיונ רַאפ רימ ןעניפעג ףוס םוצ
 ךס ַא ןפלעה וצ טײקכעלגעמ עלעירעטַאמ יד ןּבעגעג זדנוא טָאה סָאװ --- זירַאּפ ןיא
 .ךַאנַאמלַא ןקידנגילראפ םעד ןּבעגוצסױרַא ךיוא ןוא ןטַארעטיל.םירבח עקיטפרעדַאבטיונ

 אמנו יט טשטאוטטנאווט יע
 ואני איט עט עני


